
Upozornění: Skutečná barva výrobku se může od obrázků či vzorníků barev 
lišit. Popisy výrobků poskytují přímo výrobci. Chyby vyhrazeny.
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child labour, forced labour, collective bargaining, health, safety, environment and payment.
The FLA is controlling the implementation of the code of conduct on a yearly basis.  Moreo-
ver, the companies are supported by guidance and benchmarking is used for further impro-
vements. It is expected that the companies are taking steps to improve, as long as standards
are not fulfilled. The successful verification is valid for 2-3 years.

Fair Wear Foundation:

Fair Wear Foundation is an independent, non-profit organisation that 
works with companies and factories to improve labour conditions for
garment workers. The base of the collaboration between FWF and a
member is the Code of Labour Practices. It includes the following 8 sta-
tements: employment is freely chosen, no discrimination in employment, 

no child labour, freedom of association and the right to collective bargaining, payment of a
living wage, no excessive working hours, safe and healthy working conditions, legally binding 
employment relationships. These standards are based on the ILO core labour standards and
the UN Declaration of Human Rights. The use of the label on clothes is only allowed, if the
company is integrating at least 90% of the production volume in the Monitoring System 
and as a consequence is reaching the score of 75+ in the benchmarking brand performance
check. FWF examines and rates its members and subsequently reports the results officially. If 
necessary, the companies have to improve their standards and document the process.

SA 8000:

SAI was founded in 1989 and has established criteria, which all certificated 
SAI companies have to fulfil to receive the certification. This criteria list is
based on the UN Declaration of Human Rights, conventions of the ILO,
UN and national law, and spans industry and corporate codes to create a 
common language to measure social performance.  All decisions must be 
taken by companies, governments, trade unions and NGOs together. Each
production facility needs its own certification, which lasts for 3 years. This 

certification is valid across all industrial sectors regardless of the size or other critical factors.  
The list is including the following topics: child labour, forced or compulsory labour, health and
safety, freedom of association and right to collective bargaining, discrimination, disciplinary
practices, working hours, remuneration and management system.

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

Sedex is a not for profit membership organisation dedicated to driving
improvements in responsible and ethical business practices in global sup-
ply chains. Its core product is an online database, which allows members 
to store, share and report information on four key areas: labour standards,

health and safety, environment and business ethics. On the platform you can find information
about ethical and responsible practices based on the following codices: ILO convention, ETI
Basis Codex, SA8000, ISO 14001 and further specific sectoral codes of conduct. On the
provided platform suppliers can enter their ethical information and choose to share it with
multiple customers on Sedex. For purchasers Sedex offers an electronic system for collecting
and analyzing information on ethical and responsible business practices in their supply chain.
A variety of reporting tools are enabling buyers to keep track of their suppliers’ performance 
and they also have access to an advanced risk assessment tool. Any company can be part of 
this organization, but all registered members have to make sure to provide correct and honest
information. However, the stated data is not audited by Sedex.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

WRAP was founded in 2000 by an US garment trading organisation.
WRAP is an independent, objective, non-profit team of global social
compliance experts dedicated to promoting safe, lawful, humane and 

ethical manufacturing around the world through certification and education. Only specific 
production sites can be certificated, no brands or companies. Therefore the label is not di-
rectly fixed on the clothes. WRAP is adherent to the following 12 principles: compliance with 
local laws, prohibition of forced labour, prohibition of child labour, prohibition of harassment
or abuse, compensation and benefits, hours of work, prohibition of discrimination, health and
safety, freedom of association, environment, customs compliance and security. Depending on
the fulfilment of the principles the factories are rated with gold, silver or platin certifications. 
WRAP audits are primarily carried out by accredited monitoring partners. They are analysing 
the self-evaluation, created by the audited factories. Based on that report WRAP, is deciding 
if the factory can be certificated. Additionally, all certified facilities, regardless of certification 
level, are also subject to randomized, unannounced post-certification audits, which can occur
at any time.

PRODUCT-RELATED LABELS AND CERTIFICATIONS

EN ISO 20471:

Warning protection standard to certificate clothing, worn at work in 
situations at high risk to be overlooked. The articles are divided into three
different categories, according to the permitted driving speeds (category
1: (≤ 30km/h (Klasse 1), 31-60km/h (Klasse 2), > 60km/h (Klasse 3)), as
well as according to the amount of used fluorescent background material
and reflective material, which are necessary for 360° visibility day and

night. The classification can also be achieved by combining different articles, e.g. combining a 
jacket and a trouser. The overall surface of logos needs to be subtracted from the visible sur-
face. Therefore it is necessary to check out before finishing, that the articles reach the given
minimum standards in order to keep the obligated high visibility zones big enough.
The clothes are marked with the pictogram, where instead of the “x”, the applying category
is filled in.

FAIRTRADE certified cotton:

You can find this label on your clothes. FLO-CERT GmbH is certificating this
quality seal which is dealing with the production of cotton. Manufacturers
have to pay at least a cost covering price to their farmers as well as an addi-
tional bonus for infrastructure, education and social affairs. The decision for
the use of this extra money is taken collectively by the farmers. This additional

bonus is often used to change production to organic farming. If desired, buyers have to pay a
part of the harvest in advance and both sides have to focus on stable and long term trade re-
lationships. The certification authority is controlling the farmers that have to join together in 
cooperations to make decisions about the bonus they receive. They have to keep the agreed
social (improvement of working conditions according to the ILO guidelines), economical (flow 
of goods and money) and environmental (environment and climate protection) conditions.

Oeko-Tex Standard 100:

The use of that product seal in clothes ensures the testing in all
steps of production on substances prohibited, or regulated by law, 
health concerning substances and also ensures health parameters.
All components of the final product (sewing cotton, buttons, etc.)

have to comply with the basic limit values. Depending on the extent of skin contact, the
products are divided into four classes. The most stringent requirements are for toddlers and 
babies. The certification must be renewed once a year.

Organic Content Standard 100 (OCS 100):

The organic content standard certification, which is directly fixed on clothing, 
is awarded by the charitable organisation named Textil Exchange. This 
certification is replacing the OE 100 Standard. Depending on the amount
of biological material, different logos are used (OCS 100: 95-100% kbA/
kbt fibres; OCS Blended: 5-94% kbA/kbt fibres). Through this verification,
contamination should be avoided and the use of organic natural fibers is
clearly documented. All companies along the supply chain have to follow this
standard.

TEXTILE ASSOCIATIONS/INITIATIVES

Business Social Compliance Initiative (BSCI):

This corporate initiative was founded in 2003 by the Foreign Trade 
Association. Companies of all sectors and regions can use their code of conduct and imple-
mentation system. However, there is no identification on the goods. The Code of Conduct
covers the following 11 topics: freedom of assembly and collective bargaining, fair wages, 
health and safety, protection of young employees, forced labour, ethical conduct, discrimi-
nation, working time, no critical employment, environmental protection and child labour.
It is based on the ILO conventions and declarations, UN guidelines and OECD guidelines.
Companies commit to the BSCI by signing the Code of Conduct. The auditing procedures take
place every 3 years and are proven by an external testing company.

Fair Labor Association (FLA):

The Fair Labor Association which was founded in 1999 believes that
all goods should be produced fairly and ethically. FLA brings together
universities, civil society organizations (CSOs) and companies to find

sustainable solutions to systemic labor issues. All companies, that are part of the FLA are
committing themselves to the FLA Code of Conduct, built on the ILO core labour standards. 
The FLA code of conduct contains regulations of working conditions, working hours, abuse,

Certifications/Labels/Textile Associations/Initiatives of  
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ATLANTIS
• Authorised Economic Operator (AEO)
• By your side
• Company‘s (Altantis) Code of ethics
• Codice Italiano Pagamenti Responsabili
• SA8000
• SEDEX

B&C
• Fair Wear Foundation 
• FAIRTRADE – Biosfair Tee /men, Biosfair Tee /women
• OEKO-TEX®-Standard 100 
•  Organic Content Standard 100 - articles: TM042 /men, 

TW043 /women, TM046 Slub, TW047 Slub

BELLA + CANVAS
• Company’s (Bella) Code of Conduct
• WRAP

FARE
• BSCI
• Company‘s (JCK Holding) Code of Conduct
• CO2 neutral transport with DPD
• EN ISO 20471:2013 – articles: 5640, 7471
• Q Siegel (TÜV Rheinland)

FOL
• Company‘s (FOL) Code of Conduct
• Oeko-Tex Standard 100 
• WRAP

GILDAN
• Company‘s (Gildan) Code of Conduct
• Fair Labor Association – FLA 
• Oeko-Tex Standard 100 
• SEDEX
• Sustainable Apparel Coalition
• WRAP

HALFAR
• BSCI
• Company‘s (JCK Holding) Quality System
• Ökoprofi t-Netz NRW
• Quality Management according to DIN ISO 9001:2008

JAMES & NICHOLSON, MYRTLE BEACH
• BSCI
• Company‘s (JCK Holding) Code of Conduct
•  EN ISO 20471:2013 – articles: JN 200, JN 200K, JN 815, JN 

815K
• Oeko-Tex Standard 100 

KARIBAN, KIMOOD, PROACT
• BSCI
• Company‘s (Kariban) Code of Conduct
• Oeko-Tex Standard 100 
•  Organic Content Standard 100 / Organic Content Standard

Blended - articles: K209, K210, K371, K391, K480, K481,
K484, K485

• SA 8000
• SEDEX
• WRAP

PREMIER
• BSCI
• Oeko-Tex Standard 100 
• WRAP

RESULT, SPIRO
• Company Policy
•  EN ISO 20471:2013 – articles: 18X, 117X, 200X, 217X, 218X
• NCWA (National Children’s Wear Association) 
• REMA (Retro-refl ective Manufacturers Association)
• SEDEX

RUSSELL
• Company‘s (Russell) Code of Conduct
• Oeko-Tex Standard 100 
• WRAP

SOL‘S
• EN 471 Class II - Artikel: Mercure Pro, Signal Pro
• European Promotional Products Association (EPPA)
• Fair Wear Foundation
•  Fédération Francaise des Professionnels de la Communication 

par l´Objet (2FPCO)
• Geneva Convention compliance
• ISO 9001:2008 Quality Management Certifi cation
• Oeko-Tex Standard 100 
•  Organic Content Standard 100 – articles: Organic Men, Organic

Women, Organic Kids
• SOL‘S Commitment Charter
• Sustainable Apparel Coalition (SAC)

STEDMAN
• BSCI
• Company‘s (Stedman) Code of Conduct
• Oeko-Tex Standard 100 
•  Organic Content Standard 100 – articles: 9370, 9310, 9300, 

9210, 9200

TEE JAYS
• BSCI
• Company‘s (Tee Jays) Code of Conduct
• Oeko-Tex Standard 100 

WESTFORD MILL
• Company‘s (Westford Mill) Ethical Policy
• FAIRTRADE cotton – articles: W623, W671
• Organic Content Standard 100 – articles: W180, W801, W810

 our brands

B R E A T H E  T O  P E R F O R M
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské kožené kalhoty, dlouhé
100% hovězí kůže
tradiční 3/4 délka, typické kšandy spojené
na prsou páskem, výšivky na bocích a přední 
straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 89,–/Kč 2410,–

Klasická pánská košile
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, tradičně
vypadající knofl íčky vyrobeny z imitace roho-
viny, klasický límeček, zaoblený spodní lem,
rukávy se dají srolovat a zapnout na knofl íček, 
vyrobena z kvalitního popelínu, který se 
snadno urdžuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 48,–/Kč 1300,–

Tradiční dámská košile
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, tradičně vypadající knofl íčky 
vyrobeny z imitace rohoviny, klasický límeček, 
zaoblený spodní lem, rukávy se dají srolovat 
a zapnout na knofl íček, vyrobena z kvalitního 
popelínu, který se snadno urdžuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 48,–/Kč 1300,–

Dámské kožené kalhoty, dlouhé
100% hovězí kůže
tradiční 3/4 délka, typické kšandy spojené
na prsou páskem, výšivky na bocích a přední 
straně
XS – S – M – L – XL

20 1 € 89,–/Kč 2410,–

green/white

red/white

royal/white

green/white

red/white

purple/white

royal/white

light brown

dark brown

light brown

dark brown
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60606060.33.331010101011
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60.32033200003333332000033333
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0.3606060606 .3.3.3.330000.300
ChChChChChanananangegegegeabababablelelele CCCCle Chest Shieldable Chest Shield

Vhodné pro výšivku
B stickbar
BEmbroiderable

Embroiderable
Bestickbar
Bestickbar
Bestickbar
Bestickbarmożliwość
d é pro výš
d é pro výB stickbar
BB stickbaBBestickbar
B stickbaBestickbar
Bestickbar
Bestickbar

wykonania haft u hodné pro výšivk
hodné pro výšiv
Embroiderable
Embroiderable

mbroiderable
mbroiderable
Bestickbar
Bestickbar
Bestickbar
Bestickbarckbakbakba

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
tradiční krátké kožené kalhoty, typicé kšandy spojené na prsou 
páskem, výšivky na bocích a přední straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 79,–/Kč 2140,–

Kšandy k tradičním koženým kalhotám
100% hovězí kůže
kšandy spojené na prsou páskem vhodným pro snadnou
výšivku, pasují k tradičním koženým kalhotám 3001, 3101,
3203 a 3207, kšandy mají nastavitelnou délku a kovové
spony, připevnění ke kalhotám knofl íkem, náprsní pás se dá 
díky suchému zipu snadno zúžit a lehce tak na něj aplikovat
výšivka nebo potisk, délka laclů ca. 23x9cm
onesize

100 1  € 18,–/Kč 486,–

kožené kalhoty, krátkéDámské k
100% hovězí kůže100% hov
tradiční krátké kožené kalhoty, typické kšandy spojené na 
prsou páskem, výšivky na bocích a přední straně
XS – S – M – L – XL

20 1 € 79,–/Kč 2140,–

new

light brown

dark brown

light brown

dark browndark brown light brown
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26.1678
SOL'S | Kensington

47.7788
Halfar | 1807788  

02.11000
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020202222020 .10909999
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

26.1678 SOL'S | 
Kensington
Plstěná víkendová taška
620g/m², 100% polyester plsť
2 ucha z koženky, zip, vespod malé
nožičky, kapacita: 34l, rozměry:
45x30x25cm
onesize

20 1 € 30,50/Kč 825,–

47.7788 Halfar | 
1807788  
Taška přes rameno ConnectClassic
100% polyester plsť
atraktivní dvoubarevná taška s
hlavní kapsou a plochou otevřenou
kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka
s uzávěrem, rozměry: 32x32x8cm
onesize

25 1 € 14,60/Kč 395,–

02.1100 James & 
Nicholson | JN 1100
Pánská zimní bunda
vně: 100% polyamid, podšívka:
100% polyester, zateplení: 100% 
polyester DuPont™ Sorona®
kapuce skrytá ve stojacím límci, 
vycpávka ramen z fi lcu, dvoucestný
zip, náprsní kapsa na druky, úpleto-
vý lem límce a rukávů, 2 boční kapsy
na zip, zip v podšívce k přístupu pro
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 120,–/Kč 3250,–

02.1099 James & 
Nicholson | JN 1099
Dámská zimní bunda
vně: 100% polyamid, podšívka:
100% polyester, výplň: 100%
polyester DuPont™ Sorona®
lehce vypasovaný střih,kapuce skry-
tá ve stojacím límci, vycpávka ramen
z fi lcu, dvoucestný zip, úpletový 
lem límce a rukávů, 2 boční kapsy
na zip, zip v podšívce k přístupu pro
branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 120,–/Kč 3250,–

02.0762 James & 
Nicholson | JN 762
Pánská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
postavu zdůrazňující švy v pase,
melírový vzhled, měkký hřejivý 
materiál, stojací límec, kapsa na
rukávu, kontrastní prvky, 2 boční 
kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 48,–/Kč 1300,–

02.0761 James & 
Nicholson | JN 761
Dámská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, postavu zdůraz-
ňující švy v pase, melírový vzhled,
měkký hřejivý materiál, stojací límec, 
kapsa na rukávu, kontrastní prvky, 2 
boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 48,–/Kč 1300,–

new

coal black

pine green

indian red

coal black

pine green

indian red

dark grey melan-
ggge/silver

light grey melan-
ggggge/red

kiwi melange/
yyroyal

royal melange/
red

dark grey melan-
gggggggge/silver

light grey melan-
gggggggggge/red

kiwi melange/
yyyyyyyyyyroyal

pink melange/
off  white

royal melange/
red

charcoal melange

grey melange

black sprinkle

brown sprinkle

6

Tr
ad

iti
on



030300 .666233
Myyyrtrrr le Beach ||| MB 666233

03.644400
Myrtle Beach | MMBB 646400000

02.0716
James & Nicholson | JN 716

02.0715
James & Nicholson | JN 715

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

03.6623 Myrtle 
Beach | MB 6623
Plstěný klobouk
100% polyester
tradiční fi lcový klobouk s melange 
optikou, šňůrka v barvách modrá/
bílá nebo červená/bílá, krempa ca. 
8cm široká
onesize

60 30 € 11,50/Kč 310,–

03.6400 Myrtle 
Beach | MB 6400
Šátek ke kroji
77g/m², 100% bavlna
potištěný tradiční lidový šátek
onesize

500 10 € 3,30/Kč 89,–

02.0716 James & 
Nicholson | JN 716
Pánské piqué polo
195g/m², 100% bavlna
klasické polo, hodící se k lidovému
kroji, límec s knofl íčky, skrytá léga
na knofl íky, boční rozparky, 3 kno-
fl ičky - imitace rohoviny, na zádech 
půlměsíc tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kč 531,–

02.0715 James & 
Nicholson | JN 715
Dámské piqué polo
195g/m², 100% bavlna
vypasované polo, hodící se k lido-
vému kroji, skrytá léga na knofl íky,
boční rozparky, 4 knofl ičky - imitace 
rohoviny, na zádech půlměsíc tón
v tónu
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 531,–

new

grey melange/
blue

grey melange/
red red/white royal/white

white/red white lime green/lime 
ggreen white red/red white

royal/royal white navy/red white

white/red white white/purple 
white

lime green/lime 
ggreen white

red/red white royal/royal white navy/red white
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Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBi Barganaio-Bauio-Bauio-Bauio-Bau lollollollollb vlnaBaumwoB umwBaumwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo



T-Shirts
ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-

tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gekämmte Baumwolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und
kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch-
wertiger, feiner, kräft iger und gleichmäßiger, die Oberfl äche 
ebenmäßig.
Halbgekämmte Baumwolle statt 3 Kämmmaschinen wird nur
eine verwendet. Das Ergebnis ist ein Zwischenprodukt zwischen
kardierter (ungekämmter) und gekämmter Baumwolle.
Ringgesponnene Baumwolle ist weicher, glatter und glänzen-
der als Open End (rotorgesponnenes) Garn. 

g – Dieses Verfahren wird angewandt,
g

gem Ausmaß (Toleranzwerte) einlaufen. 

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht-
beständigkeit
Polycotton – Mischung von Baumwolle und Polyester, um
Vorteile beider Materialien zu nutzen

Stretch (Symbol) – kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt
wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des
Artikels zu erreichen
Lycra® – eingetragene Marke, Elasthanfaser

Viskose (Rayon) – Chemiefaser aus natürlichem Grundstoff
(Zellulose), oft  als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, nicht 
dehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr gleichmäßige 
Optik, gut geeignet zum Färben und Drucken

Single Jersey – fein gestricktes, leicht dehnbares, atmungsak-
tives Material, Innen- und Außenseite sehen unterschiedlich aus
(Rechts/Links Ware). Dies betriff t die meisten T-Shirts in dieser
Kategorie. 

Rippstrick – Rechts/Rechts Ware, Vorder- und Rückseite sehen
gleich aus hohe Elastizität geringe Materialdichte Unter-
scheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts
gestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechte
Maschen), häufi ge Verwendung am Ausschnitt

Interlock – sehr geschlossene Oberfl äche, sehr hochwertige, 
strapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbe-
ständigkeit, Vorder- und Rückseite sehen gleich aus

Flam d-
licher Dicke ergeben diesen Eff ekt

g g
2 verschieden farbiger Garne

new 279 T-Shirt Modelle
27 Neuheiten 

39 neue Farben bei bestehenden 
en

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Materialgewicht (spielt eine Rolle
für Veredelungsmöglichkeiten):
leicht – dünn (105-135g/m²)

l d d
heavy – dick (Symbol > 180g/m²)

60° waschbar

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
)

Rundstrickware/Seitennäh-
te – falls nicht anders angegeben
verfügen alle Modelle über Seiten-
nähte zur Anpassung der Passform.
Artikel ohne Seitennähte sind als
Rundstrick- oder Schlauchware 
ausgewiesen.

Set-in Ärmel – gerade angesetzte
Ärmel

Raglan Ärmel – am Ausschnitt
angesetzte Ärmel, diagonaler 
Nahtverlauf

T-Shirts
BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost – vysokouwolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná  barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und guttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gut
auszeichnetauszeichnet

Česaná bavlnaGekämmte BauGekämmte B
k Fk F – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwollewol  wird vor dem Spinnen parallelisiert und  wird vor dem Spinnen parallelisiert und

rden entfernt Dadurch wird das Garn hochen entfernt Dadurch wird das Garn hochna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměrným kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hochFasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch
wertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächewertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächepovrchemwertiger, fwertiger, f
ebenmäßiebenmäßiČástečně česaná bavlnaebenmäßig.ebenmäßig.
H lb kä t BH lb kä t B  místo 3 česacích strojů je použitollell statt 3 Kämmmaschinen wirdstatt 3 Kämmmaschinen wirdjeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanouHalbgekämmte BaumwolleHalbgekämmte Baumwolle statt 3 Kämmmaschinen wird tatt 3 Kämmmaschine
eine verwendet Das Ergebnis ist ein Zwischenprodukt zwisceine verwendet Das Ergebnis ist ein Zwischenprodukt zwiscbavlnoueine verweine ver
k di tk di tRingspunkardierter kardierter 
RinggespRinggesp bavlnaungekäungekä je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“mmter) und gekämmter Baumwolle.mmter) und gekämmter Baumwolle. 

e BaumwolleBaumwolle ist weicher glatter und glänzist weicher glatter und glänvlákno.RinggeRingg
d ld l

Ošetření proti srážlivostiEinlaufvorbehandlungEinlaufvorbehandlung – D– D dDieses Verfahren wird angewaDieses Verfahren wird angewa
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in gerin-um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in gerin-
tované tolerancegem Ausmaß (Togem Ausmaß (To

PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf –nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost  meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en:

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute Livelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
beständigkeitb tä di k itPolybavlnabeständigkebeständigke
PolycottonPolycotton – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obouit

Mischung von Baumwolle und Polyester umMischung von Baumwolle und Polyester ummateriálůPolycottPolycott
V t il bV t il b

StrečStretcStretc
El thEl th– značka pro pružný materiálch (Symbol)(Symbol)  kennzeichnet ennzeichnet 

han Synthetikfaser die in geSynthetikfaser die in geElastanElasthanElasthan
i di d – syntetické vlákno používá se v menším rozsahu zan  Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetztSynthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt

m eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desúčelem získání pružnosti a stability tvaru výrobkuwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestäwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestä
Artikels zu erreichenArtikels zu erreichenLycra®ArtikelsArtikels
Lycra®Lycra – chráněná značka, elastanové vláknos zu erreichenerreiche

eingetragene Marke Elasthanfasereingetragene Marke Elasthanfaser

ViskózaViskoseViskose
(Z ll l(Z ll l – umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza) často oz-(Rayon)Rayon)  Chemiefaser aus natürlichem Grundstoff   Chemiefaser aus natürlichem Gru

e) oft als Kunstseide bezeichnet hautfreundlich nichoft als Kunstseide bezeichnet hautfreundlich nicnačováno jako umělé hedvábí příjemné na pokožku držící tvar(Zellulose), oft  als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, nichtellulose), oft  als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, n
dehnbar knittert stark fällt leicht und locker sehr gleichmäßigedehnbar knittert stark fällt leicht und locker sehr gleichmäßigevelmi kompatktní  vzhled, vhodné pro barvení a potiskdehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr gleidehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr glei
Optik gut geeignet zum Färben und DruckenOptik gut geeignet zum Färben und Drucken

Single jerseySingle JerseySingle Jersey
tives Materialtives Material – hladký jemný úplet lehce pružný prodyšnýy  fein gestricktes, leicht dehnbares, atmungsafein gestricktes, leicht dehnbares, atmungs

Innen und Außenseite sehen unterschiedlich anen und Außenseite sehen unterschiedlichvnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triček vtives Material, Innen  und Außenseite sehen unterschiedlich aues Material, Innen  und Außenseite sehen unterschiedlich 
(Rechts/Links Ware) Dies betrifft die meisten T Shirts in dieser(Rechts/Links Ware) Dies betrifft die meisten T Shirts in diesetéto kategorii.(Rechts/Links(Rechts/Links
KategorieKategorie

Rib – žebrový úpletRippstrickRippstrick  Rechts/ Rechts/
gleich aus hohe Elastgleich aus hohe Elast – vnitřní a vnější strana má jednotný/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite hts Ware, Vorder  und Rückseite 

tizität geringe Materialdichte Untertät geringe Materialdichte Untervzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1gleich aus, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Untergleich aus, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unter
scheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechtsscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechtsrib (střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváascheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechtsscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts 
gestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechtegestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechte2x pravá očka), časté užití ve výstřihugestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselndgestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd
Maschen) häufige Verwendung am AMaschen) häufige Verwendung am A

InterlockInterlockInterlock – velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,– sehr geschlossene Oberfl äche, sehr hochwertige, – sehr geschlossene Oberfl äche, sehr hochwertige,
j j ýstrapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbestrapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbe

vständigständig

SFlamFlam – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efektmmgarn (Slub)mgarn (Slub) – Verwendung von Garnen mit unterschied – Verwendung von Garnen mit unterschied
licherlicher

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě barevných Heather/MelangeHeather/Melange – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendung  – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendung 
vláken2 versc2 versc

Certifi kace:
Trička z bio-bavlny nabízeejí značky BB&C, Jamess & Ni-
cholson, Kariban, SOL'S a Stedman.
Všechny značky v této kattegorii mají Oeko-Tex sstandard 
100 certifi kaci. U jednotlivvých certifikátů se dá zjistit,
které artikly jsou certifi kovvány.

Další informace k certifi kacím, textilnním sdruženním a
iniciativám získáte na
stranách 2-3.

279279279 d l kT-Shirt ModelT-Shirt Model
272727 kNeuheitNeuheit

393939 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
produktůProdukteProdukte

Top prodejný výrobekTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány, dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

Gramáž materiálMaterialgewichtMaterialgewicht (( j pspielt eine Rollespielt eine Rolle
gfür Veredelungsmöglfür Veredelungsmögl

gleicht – dünn (105-135g/m²)leicht – dünn (105-135g/m²)
střední - standardní (136-179g/m²)mittel - Standard (136-179g/m²)mittel - Standard (136-179g/m²)
těžká - silná (symbol > 180g/m²)heavy – dick (Symbol > 180g/m²)heavy – dick (Symbol > 180g/m²)

lze prát na 60°60° waschbar60° waschbar

l l k k kNeutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

Tubusovitý střih/ boční švyRundstrickware/SeitennähRundstrickware/Seitennäh
te falls nicht anders angegebfalls nicht anders angegeb–bpokud není uvedeno jinak jsoute  falls nicht anders angegebe  falls nicht anders angegeb
verfügen alle Modelle über Seitverfügen alle Modelle über Seitvšechny modely sešité na boku proverfügen alle Modelle über Seitenverfügen alle Modelle über Seiten
nähte zur Anpassung der Passformnähte zur Anpassung der Passformlepší střih. Artikly bez bočních stehů nähte zur Anpassung der Passform.nähte zur Anpassung der Passform. 
Artikel ohne Seitennähte sind alsArtikel ohne Seitennähte sind alsjsou označeny jako tubusovité neboArtikel ohne Seitennähte sind als Artikel ohne Seitennähte sind 
Rundstrick oder SchlauchwareRundstrick oder Schlauchwarebez bočních švů.Rundstrick  oderRundstrick  ode

ii

Set-in rukávySet-in ÄrmelSet-in Ärmel – –j y– gerade angesetzte– gerade angesetzte
vsazené rukávyÄrmelÄrme

Raglánové rukávyRaglan ÄrmelRaglan Ärmel  am  
angesetzte Ärmel dangesetzte Ärmel d – našité odm Ausschnittschnitt

di llvýstřihu diagonálněangesetzte Ärmel, dangesetzte Ärmel, d
NahtverlaufNahtverlauf



01.0004
B&C | Exxact 1900

01. 040.0
B&&C | Exact 1999900 /wommmmen| E

001.03001
aB&C | Exaact 19999999000000 /kids

01.0000005
B&CC | Exaacaa t 190 LSL

010101101.0.0.0.00010 3
B&C |||| WWWoWWW men-Only LSL

fi gurbetont und kurz
fittedbetont und ku

betont un
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0004 
B&C | Exact 190BB
TričkoT
185g/m², 100% předepraná1
bavlna, žerzejb
tubusový střih,dvojitý lem výstřihu zt
1x1 žebrového úpletu s elastanem1
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL**X
– 4XL**–
* k dispozici pouze v těchto barvách*

100 10 € 5,10/Kč 138,–

01.0040 B&C 
Exact 190 /womenE
Dámské tričkoD
185g/m², 100% předepraná bavl-1
na, hladký úpletn
tubusový střih,úzký lem výstřihu zt
1x1 žebrového úpletu s elastanem1
XS – S – M – L – XL – XXLX

50 5 € 5,10/Kč 138,–

Dětské tričko
185g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
pohodlný střih bez bočních švů,dvojitý lem výstřihu z 1x1
žebrového úpletu s elastanem
 3-4      5-6       7-8      9-11    12-14

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

100 10  € 4,30/Kč 117,–

Tričko s dlouhým rukávem
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
tubusový střih,dvojitý lem výstřihu z 1x1 žebrového úpletu s
elastanem, zpevňující lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10  € 10,60/Kč 285,–

Dámské tričko s dlouhým rukávem
145g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
bavlněné tričko s dlouhým rukávem, výstřih lodičkový, s
výrazným lemem, vypasovaný střih
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5  € 7,30/Kč 198,–

white* ** black* **

used black dark grey*

sport grey* ** pacifi c grey

ash* natural

sand chocolate

brown khaki

bottle green* kelly green

pacifi c green pixel turquoise

green moss pixel lime

gold* apricot

orange* sunset orange

sorbet red* **

burgundy pixel pink

pacifi c pink purple

sky blue stone blue

royal blue* indigo

navy* ** diva blue

swimming pool

white

black

sport grey

pacifi c grey

brown

kelly green

pacifi c green

pixel turquoise

pixel lime

orange

red

fuchsia

sorbet

pixel pink

pacifi c pink

purple

atoll

royal blue

navy

diva blue

swimming pool

white

black

pacifi c grey

ash

kelly green

pacifi c green

green moss

gold

orange

sunset orange

red

sorbet

pink sixties

sky blue

royal blue

indigo

navy

swimming pool

white*

black*

dark grey

sport grey

brown

deep red*

royal blue

navy*

white*

black*

sport grey

deep red*

royal blue

navy*
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001.0002
B&CC | Exact 115111 0

01.000100 2
&C | WWoWWomen-OnnnnlyB&

001.0000003
B&CC | Exact 150 LSLSLSSL

01.000100 0
B&C | MMMeM n-Only

01.0300
B&C | Exact 150 /kids

fi gurbetont und kurz
fitted anbetont und ku

betont un
fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

betont und ku
betont un

fi gurbetont und k
figurbetont
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0002 
B&C | Exact 150
Tričko
145g/m², 100% předepraná
bavlna, žerzej
tubusový střih,dvojitý lem výstřihu z
1x1 žebrového úpletu s elastanem
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL**
– 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/Kč 124,–

01.0012 
B&C | Women-Only
Dámské tričko
145g/m², 100% předepraná
bavlna, žerzej
velmi vypasovaný střih, úzký kulatý
výstřih s lemem
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 4,60/Kč 124,–

Tričko s dlouhým rukávem
145g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
tubusový střih, dvojitý lem výstřihu z 1x1 žebrového úpletu s
elastane, bez patentů na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10  € 7,30/Kč 198,–

Pánské tričko
145 g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
Bavlněné tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih, s výrazným
lemem, volnější střih, nemá postranní švy
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 4,50/Kč 122,–

Dětské tričko
145g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
tubusový střih, dvojitý lem výstřihu z 1x1 žebrového úpletu
s elastanem
1-2*   3-4      5-6       7-8      9-11   12-14

86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10  € 4,–/Kč 108,–

white* ** black* **

used black dark grey*

sport grey* ** ash* **

natural sand

bear brown khaki

bottle green* ** kelly green

pistachio mint

yellow used yellow

gold* ** apricot

pixel coral orange* **

fuchsia red* **

used raspberry deep red

used violet burgundy

purple sky blue

azure atoll

royal blue* ** denim

light navy navy* **

diva blue real turquoise

used wasabi turquoise

white* black*

used black sport grey*

bear brown khaki

bottle green* green moss

real green pistachio

used yellow pumpkin orange

pixel coral red*

fuchsia sorbet

deep red* used raspberry

used violet romantic pink

purple atoll

royal blue* indigo

navy* diva blue

real turquoise swimming pool

turquoise

white*

black*

dark grey

sport grey

ash

bottle green

red*

atoll

royal blue

navy*

white

black

sport grey

green moss

real green

used yellow

pumpkin orange

red

deep red

purple

atoll

navy

diva blue

swimming pool

white* black* sport grey ash

bottle green kelly green real green yellow

gold* apricot orange* red*

fuchsia burgundy sky blue* azure

atoll royal blue* denim light navy

navy*
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01.00000000006
B&C | Exxxxact V-Neckkck

00101010 .0.0020020202 0000000
B&&C CC | |  | AtAtAtAthlhlhlh eteteteticicici MMMMovovveeee

.0001. 014444
 WB&C | Womeeennn-n-n--n OnOnOnnOnlylylyy TTTTataattotoooooooo

01011.0.00003030335
B&&&&C C ||| ToToTooTooooo Chic /////memeennnn

00100 .0030
B&B&&B C | Too Chhhhic /wowomen

01.0202
B&C | Shorts Move

01.0220
B&C | Men Fit

01.0201
eeB&C | Exact MoM ve

1x1 Rippstrick
1 Rippstrstr

żebrowanie 1x1 rib
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick

1 RippstrstrRippb ování
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstric1 Rippstri1 Rippstri1 Rippstri1 Rippstri1 Rippstri1 Rippstri1 Rippstri

FlammgarnSl bPrzędza typu Slub
FlammgarnFlammgarnSl b Yarnl mmgarFlammgarnFlammgarnFlammgarnFFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Tričko do V
145g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
bavlněné tričko s krátkým rukávem, V výstřih s elastickým
lemem 1x1, dvojité prošití, bez postranních švů
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 4,80/Kč 130,–

Pánské tílko
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
atletický styl, tubusový střih, kolem výstřihu a průramků úzký
hladký lem
M – L – XL – XXL

100 10  € 5,80/Kč 157,–

Pánské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým
výstřihem, příjemný slub materiál
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 7,80/Kč 210,–

Dámské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet, slub
dámské tričko s kulatým výstřihem a efektem
nabíraných rujávů, úzký výstřih s lemem 1x1
rib
XS – S – M – L – XL

25 5 € 7,80/Kč 210,–

Pánské sportovní kraťasy
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
pánské pohodlné bavlněné kraťasy rovného
střihu, 2 boční kapsy, 1 zadní kapsa, příjemný
materiál
M – L – XL – XXL

50 10 € 11,–/Kč 300,–

Pánské tričko
250g/m², 100% předepraná bavlna
pánské bavlněné tričko s krátkým rukávem,
jednoduchý střih, kulatý výstřih
S – M – L – XL

50 10 € 12,30/Kč 335,–

Pánské triko bez rukávů
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
pánské tričko bez rukávů, elastický lem 1x1
rib
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,30/Kč 225,–

Dámské tílko Tattoo
145 g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
dámské tílko s širokými ramínky, lemovka výstřihu 1x1 rib
XS – S – M – L – XL

25 5  € 8,10/Kč 220,–
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0101.TTTM4422
B&B&CCC || TMTMMM040422222 ////m/ en

0101010 .TT.TW44433
B&B&B&&C C C C ||| TTWT 004043 //w/ww/w/w/ omomomenene

0101 T.TM4M466666
B&C | TM046 Slubub /meeennn

01.TW4W477
B&C || TWT 04047 SSlSlububb /wommmennn

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolleumwomwoumwo

Bi Bawełni Baumwol
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
BiBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

ganic Cottnic Cotto-Baumwo-BaumwBauBi bBiioioioio łnalooollollolloll
Bi bavlnaBaumwoB umwBaumwtt
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

iio-Bauio-Bauio-Bauio-Bau wolollollollollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwollec CottCott

i Baumwol
rganic Cottoanic Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwnic Cottc Cottc Coo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.TM42 
B&C | TM042 /men
Pánské tričko z organické bavlny
140g/m², 100% organická česaná
ring-spun bavlna, single jersey
přiléhavý střih, kulatý výstřih s užším
lemem 1x1 rib, zpevňující lemovka 
na zádech, neutrální label s označe-
ním velikosti
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,–/Kč 162,–

01.TW43 
B&C | TW043 /women
Dámské tričko z organické bavlny
140g/m², 100% organická česaná
ring-spun bavlna, single jersey
přiléhavý střih, kulatý výstřih s užším
lemem 1x1 rib, zpevňující lemovka,
neutrální label s označením velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,–/Kč 162,–

01.TM46 B&C 
TM046 Slub /men
Pánské tričko z organické bavlny
slub
120g/m², 100% organická česaná
ring-spun bavlna, single jersey slub
přiléhavý střih, kulatý výstřih s užším
lemem 1x1 rib, zpevňující lemovka 
na zádech, neutrální label s označe-
ním velikosti
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,40/Kč 173,–

01.TW47 B&C 
TW047 Slub /women
Dámské tričko z organické bavlny
slub
120g/m², 100% organická česaná
ring-spun bavlna, single jersey slub
přiléhavý střih, kulatý výstřih s užším
lemem 1x1 rib, zpevňující lemovka,
neutrální label s označením velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,40/Kč 173,–
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01.7.722292 2
B&C C || DNNNM EdE ittttiinii g/mmmmen n

0101.777393939393999222222
B&B&B&B&CCCC || DDNM EdE iting/wowomen

01.7085
B&C | DNM PPPlPlugug IIn n /m/mmmmennnnn

010111.777181818555
B&B&CC CC | DNDNDNM MM Pllllluugu  Innn /w/w/womomomomomomo en

01.0050000
B&C | Exaccccct Topp /m/menennn

01010101.00.000040 1
B&C CC | ||| EEEExE act Toppp /wwomen

D nim Effekt
džínový efekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekttt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Ef kt jeansu
D im Effekt
džínový efekt

nový efek
Denim Eff ektffennim Eff ectm Eff em Eff ec
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt

D nim Effekt
D nim Effec
D nim Effektffdžínový efekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ect
Denim Eff ect
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
DD imdžínový efekt

nový efek
Denim Eff ectm Eff enim Eff ec
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt kann beim Waschen 

sblutenmay bleed during 
kann beim Waschen
kann beim Wasche

washingblutenlmay bleed during
y bleed du

nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim W

wash gblutel
że farbować
bleed durindbeim Wasch
b im WascWaschWnn beim Wasche

nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasch
nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasch

podaawwausauausau aniannggtenenenenwashingashinshinsusbluteusbluteusbluteusbluteusbluteusblutesblut

kann beim Waschen 

sblutenmay bleed during
kann beim Waschen
kann beim Wasche

washi gmay bleed during
y bleed du

nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasche
n

wash g
że farbować
b im WaschWbeim Wasch
b im WascWaschWnn beim Wasche

nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasch
nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasch

podausbluawwausauausau aniatennggtenenenenblutewashingashinshinsusbluteusbluteusbluteusbluteusbluteusblutesblut

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.7292 B&C | DNM Editing/men 
Pánské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
pánské triko s krátkým rukávem, příjemný bavlněný materiál,
speciální batikovaná úprava,  jednoduchý střih, originální 
provedení
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 13,–/Kč 350,–

01.7392 B&C | DNM Editing/women 
Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
dámské triko s krátkým rukávem, příjemný bavlněný materiál,
speciální batikovaná úprava, jednoduchý střih, originální 
provedení
XS – S – M – L – XL

25 5  € 13,–/Kč 350,–

01.7085 B&C | DNM Plug In /men
Pánské tričko
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
pánské triko s krátkým rukávem, výstřih a švy  zdobené svět-
lejším odstínem barvy, jednoduchý střih, originální provedení.
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 13,–/Kč 350,–

01.7185 B&C | DNM Plug In /women
Dámské tričko
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
dámské triko s krátkým rukávem, výstřih a švy zdobené svět-
lejším odstínem barvy, jednoduchý střih, originální provedení
XS – S – M – L – XL

25 5  € 13,–/Kč 350,–

01.0050 B&C | Exact Top /men
Pánské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
pánské bavlněné tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih,
dvojité prošití lemu
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 7,40/Kč 200,–

01.0041 B&C | Exact Top /women
Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
dámské bavlněné tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih,
elastická lemovka, dvojité prošití lemu výstřihu a rukávů
XS – S – M – L – XL

25 5  € 7,40/Kč 200,–
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001.0060000
B&CC | Micckcc  Classic /men

01.0260
womenB&C | Blondie ClCCCC assiccc c /w

001.00020
BB&C | BBase-Baall

001.035353555000
B&&C | Baaaseseses -Balla l l  /k/k/kididi ss

011.026622
B&CC | Patttti ClC assisicc /w/womomenen

01.00034
B&C | PPatti SSlS ub /wooooomemememen

0001.010101002222
CB&CC | Waaaatctctctchhh /w/womomenennn

FlammgarnSl b Yarnl mmgarl mmgarnl mmgar
Przędza typu Slub

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0060 B&C | Mick Classic /men
Pánské tričko s výstřihem do V
145 g/ m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet
pánské bavlněné tričko s krátkým rukávem, jednoduchý střih,
V výstřih
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 7,40/Kč 200,–

01.0260 B&C | Blondie Classic /
women
Dámské tričko s výstřihem do V
120g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
dámské bavlněné tričko s krátkým rukávem, jednoduchý střih,
V výstřih
XS – S – M – L – XL

25 5 € 7,40/Kč 200,–

01.0020 B&C | Base-Ball
Raglánové kontrastní tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
lem z dvouvrstvého žebrového úpletu 1x1 s elastanem, raglá-
nové rukávy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 7,30/Kč 198,–

01.0350 B&C | Base-Ball /kids
Dětské kontrastní tričko
185g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
lem z dvouvrstvého žebrového úpletu 1x1 s elastanem, raglá-
nové rukávy v kontrastní barvě
 3-4       5-6        7-8     9-11   12-14
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 6,30/Kč 171,–

Dámské tílko
120g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
dámské tílko s širokými ramínky, kulatý hlubší výstřih, kvalitní 
bavlněný materiál
XS – S – M – L – XL

25 5  € 6,10/Kč 165,–

Dámské tílko
150g/m², 100% předepraná bavlna, hladký úplet z hrubé
příze
dámské tílko s širokými ramínky a hlubokým kulatým výstři-
hem, kvalitní bavlněný  materiál
XS – S – M – L – XL

25 5  € 5,80/Kč 157,–

Dámské tričko s výstřihem do V
210g/m², 100% předepraná bavlna
dámské bavlněné tričko s krátkým rukávem, jednoduchý střih,
V výstřih s úzkým lemem 1x1 rib
XS – S – M – L – XL

50 5  € 9,40/Kč 255,–
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06.3001
Bella + Canvas | 3001

06.600000 444
Bella +++ Cannnvn as | 600000 4

06.3413
Bella + Canvas | 3413

0606066.8.888884141414144141333333
BeBeelllllla a a +++ CaCanvnvvas | 8413

06.3105
Bella + Canvas | 333310110010055

06.603555
Bella + Canvvvasas || 666603555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

06.3001 
Bella + Canvas | 3001
Pánské tričko
142g/m², 100% česaná bavlna
lehce vypasovaný unisex střih,
měkký příjemný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0 € 6,65/Kč 180,–

06.6004 
Bella + Canvas | 6004
Dámské tričko „Favorite“
142g/m², 100% česaná bavlna
delší vypasovaný střih, zpevňující 
páska na ramenou, velmi měkký
materiál
S – M – L – XL

84 0 € 5,70/Kč 154,–

06.3413 
Bella + Canvas | 3413
Pánské tričko
128g/m², 50% polyester, 25%
česaná bavlna, 25% umělé hedvábí
lehce vypasovaný unisex střih,
 měkká melírovaná látka, tři druhy 
příze
S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,50/Kč 310,–

06.8413 
Bella + Canvas | 8413
Dámské tričko
128g/m², 50% polyester, 25%
česaná bavlna, 25% umělé hedvábí
volnější střih, měkká melírovaná
látka, směs tří vláken
S – M – L – XL

72 0 € 11,25/Kč 305,–

06.3105 
Bella + Canvas | 3105
Unisex tričko s výstřihem do V
142g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, výstřih do V, velmi
měkký materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,50/Kč 310,–

06.6035 
Bella + Canvas | 6035
Dámské tričko s výstřihem do V
142g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, velmi měkký 
materiál, hlubší V výstřih
S – M – L – XL

72 0 € 8,–/Kč 215,–
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06.3021
Bella + Canvasaa  | 333300211

066666.3.320200
Bella ++ CaCanvvvas | 32000000

06.3006666
Bella + Cannvnvn as | 3333006666

06.8770
Bella + Canvas | 88777700

06.1080
Bella + Canvas | 1111088000

06.3480
Bella + Canvas | 34848484 000

B sttChest Pocket
B sttaschesttasch

Náprsní kapsa
KiesCB stta ach

Náprsní kapsa
Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

tra lol nglextra długość
extra lang 
extra longextra langextra langextra langtextra dlouhé

extra dlouhég gg geeeeextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské tričko s náprsní kapsou
142g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa nalevo,úzký žebrovaným lem kolem krku, na
lemu a rukávech dvojitý šev, vyrobeno z příjemného materiálu, 
tear away label
S – M – L – XL – XXL

72 0  € 11,25/Kč 305,–

Basebalové tričko s 3/4 rukávem
klasické barvy: 122g/m², 52% česaná ring-spun bavlna,
48% polyester, malírované barvy: 128g/m², 25% česaná
ring-spun bavlna, 50% polyester, 25% rayon
3/4 rukáv v kontrastní barvě, úzký žebrovaný lem kolem krku,
vyrobeno z příjemného materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0  € 11,50/Kč 310,–

Extra dlouhé pánské tričko
142g/m², 100% česaná ringspun bavlna, barvy heather 52%
bavlna, 48% polyester, hladký úplet
přiléhavý střih, lehce zaoblený lem, zadní díl prodloužený,
velmi dlouhé, tear away label
S – M – L – XL – XXL

72 0  € 11,50/Kč 310,–

Dámské tílko
135g/m², 98% česaná bavlna, 2% spandex
vypasovaný delší střih, velmi jemný mini rib 1x1, poloprůsvitný 
materiál, zaoblená záda
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Dámské tílko
195g/m², 100% česaná bavlna, hladký úplet
elastické tílko s širokými ramínky
S – M – L – XL

72 0  € 6,90/Kč 187,–

Tílko
145g/m², 100% česaná bavlna, neonové barvy: 125g/m², 
52% bavlna, 48% polyester
unisex tílko z příjemného materiálu, úzký módní výstřih
XS – S – M – L – XL – XXL

96 0  € 6,90/Kč 186,–
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06.8800
Bella + Canvas | 88808000

06.8805
Bella + Canvas | 888808055

06.8412
Bella + Canvasas ||| 84414 2

06.8750
Bella + Canvas | 87575000

06.8850
Bella + Canvas ||| 8855000

06.3512
Bella + Canvas | 33351511122

06.3601
Bella + Canvassss || 336060600001

06.8.88606060111111
Bellllllaaa ++++++++ CCaCaCaCC nvas | 888606060001

BurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnout BurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnoutBurnout

längerer Schnitt
ngerer Schn
ngereprzedłużany krój

längerer Schnitt
längerer Schnitt

ngerer Schn
ngerer Schn

gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské volné tílko
125g/m², 65% polyester, 35% viskóza
dámské tílko s širokými ramínky, volnější střih
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Dámské tílko s výstřihem do V
125g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější prodloužený střih, V výstřih, zaoblený lem
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Vintage trikové šaty
128g/m², 55% česaná bavlna, 45% polyester
střih zdůrazňující postavu, měkká látka
S – M – L – XL

24 0  € 18,40/Kč 500,–

Dámské tričko do V, dlouhý rukáv
135g/m², 98% česaná bavlna, 2% spandex
vypasovaný delší střih, měkký téměř průsvitný materiál, hlubší 
V výstřih, dlouhý rukáv,velmi jemný mini rib 1x1
S – M – L – XL

36 0  € 18,40/Kč 500,–

Dámské tričko, dlouhý rukáv
125g/m², 65% polyester, 35% viskóza
dlouhým netopýří rukáv, výstřih s „odhalenými rameny“, velmi
příjemný měkký materiál
S – M – L – XL

48 0  € 16,10/Kč 435,–

Unisex mikina s dlouhým rukávem
142g/m², 100% bavlna
přiléhavý unisex střih, V výstřih, odnímatelná etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

36 0  € 16,10/Kč 435,–

06.3601 Bella + Canvas | 3601
Pánské tričko
105g/m², 55% česaná bavlna, 45% polyester
mírně zúžený střih, krátký rukáv, kvalitní polotransparentní 
materiál, zpevňující lemovka kolem krku
S – M – L – XL – XXL

72 0  € 14,45/Kč 390,–

06.8601 Bella + Canvas | 8601
Dámské tričko
105g/m², 55% česaná bavlna, 45% polyester
postavu zdůrazňující delší střih, melírovaný vzhled s
polotransparentními místy na látce, všívaný rukáv, úzký lem 
výstřihu a rukávů
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

white

whiwhihiwhwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhw tetetetete tete etetetteteetetteeeteeeteteeeeteteteeeee ee marmamarmarmarmarmarmararmaramarmmmm blebleblebleblbleblebblebleblbblebbblbbblebb

black

neon yellow

neon pink

white

black

redredredredredredredredddrredredredredrrrreddredreddde mamamamamamamamamamammmmmmm rblrblrbrblrblrblrblrblrblrbrblbbblrblrblblbblleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

blublublublblublublubblublubblubblubluubbb e me me mee me mee me meee me mmmmme marbbarbarbarbarbrbrbrbarbrbarbarbarbarbarbarbrbarbaa lelelelleleleleelelelelelleleeeleeee

white

black

midnight

white

black

granite

moss green

plum

chocolate

pink

seafoam blue

white

black

grey heather

pebble brown

neon yellow

neon pink

white

black

deep heather

heather navy

white

black

asphalt

white

black

chocolate
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06.8800000001111111
Bella + CaCaCaCaCaaCaanvnvnvnvnvnvnvasasss | 88011111

06.8821
Bella + Canvas | 88211

06.3655500
Bella + Caaanvnvasa || 3336565656566 00

06.8707070033333
Bella + Cannvnvn asas || 887070700033

06.8701
Bella + Canvas | 88707007001111

06.88870707005555555
Bella + Canvasass ||| 8887070005

Fl dermaus-Ärmel
netopýří ruká y

Rękaw typu Dolman
Fledermaus-Ärmel
Fledermaus-Ärmel
Fledermaus-Ärme
ledermausledermaus-Är
lnetopýří rukávy

etopýří rukámaus-Ärme
maus-Ärme
maus-Ärme
mDolmaolmaolmaoledermaus-Ärme

ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme

längerer Schnitt
longer cut

ngerer Schn
ngereeprzedłużany krój

längerer Schnitt
längerer Schnitt

ngerer Schn
ngerer Schn

gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské tričko
125g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější delší střih, raglánové rukávy, hlubší výstřih
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Dámské tričko
125g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější střih, prodloužená délka, kulatý výstřih a netopýří 
rukávy
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Tričko
149g/m², 52% česaná bavlna, 48% polyester
vypasovaný střih, úzký žebrovaný lem kolem krku, na lemu a
rukávech, dvojitě prošité švy, odnímatelná etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0  € 11,50/Kč 310,–

Dámské tričko
135g/m², 98% česaná bavlna, 2% spandex
krátký rukáv, hluboký kulatý výstřih, prodloužená délka, velmi
příjemný materiál, mini rib 1x1, lehce průsvitný
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Dámské tričko
135g/m², 98% česaná bavlna, 2% spandex
vypasovaný delší střih, velmi jemná směs bavlny a spandexu, 
1x1 mini rib
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

Dámské tričko s výstřihem do V
135g/m², 98% česaná bavlna, 2% spandex
vypasovaný delší střih, měkký lehce průhledný jersey materiál, 
hlubší V výstřih, krátké rukávy, velmi příjemný  1x1 mini rib
S – M – L – XL

72 0  € 13,55/Kč 365,–

black

dark grey 
heather

pebble brown

soft  pink

true royal

white

whwhwhwhiwhiwhiwhiwhihiwhihwhiwhiwhihhihiiihihihh te tette tete te teteteettttetttt marmarmarmarrmarmarmararaarmarmmarmmara blebleblebleblebleeblebleblbleee

black

charcoal marble

dark grey 
heather

pebble brown

white

black

orange sorbet

red

plum

pink

berry

ocean blue

midnight

teal

white

black

red

pink

berry

midnight

teal

white

black

red

plum

berry

pale blue

midnight

teal

grey acid wash

red acid wash

true royal acid 
wash
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1616.1. 066
FF.F.OO.L.L  | Valueweight VVVVV---NNeck TTT

1666.1398
F.F.O.L... | Lady-Fit VaVV lueweighhhttt V-Neck T

1616.1.10303038888
F.F.O.O.L.L. ||| VVVValalalueueueu weweweigigighth  T LLLSLSS

116111 .140444
F.F.FF.O.OO...O L.LLL.LL.L ||||| Lady-FiFiFiitt t VaVaValull eweight T TT TT LLSLSL

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

16.1066 F.O.L.
Valueweight V-Neck T
Tričko s výstřihem do V
165g/m², 100% bavlna
V výstřih s žebrovým lemem
směsi bavlna/lykra, stejnobarevná
zpevňující lemovka u krku, Belcoro®
vlákno
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 4,65/Kč 126,–

16.1398 F.O.L.
Lady-Fit Valueweight
V-Neck T
Dámské tričko
165g/m², 100% bavlna
přiléhavý delší střih, lemovka
výstřihu Belcoro®  vlákno, hluboký V 
výstřih s úzkou lemovkou
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 4,65/Kč 126,–

16.1038 F.O.L.
Valueweight T LSL
Tričko s dlouhým rukávem
165g/m², 100% bavlna
jednoduché tričko klasického střihu,
úzký lem u krku z žebrového úpletu
bavlna/lykra
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 6,20/Kč 168,–

16.1404 F.O.L.
Lady-Fit Valueweight
T LSL
Dámské tričko s dlouhým rukávem
165g/m², 100% bavlna
přiléhavý  střih, žebrový lem výstřihu
s lykrou, stejnobarevná lemovka 
kolem krku, Belcoro® příze
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 6,20/Kč 168,–

black

heather grey

sunfl ower

red

royal blue

navy

deep navy

white

black

heather grey

sunfl ower

fuchsia

red

light pink

royal blue

deep navy

black

heather grey

red

royal blue

deep navy black
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16.1033
F.O.L. | Kids VVaV luewwweight TTT

16.1372
F.O.L. | Ladyy-y Fit Valuuueweight T

161616.1.1103030 666
F.F.O.O.O L.L.L |||| VVValalla ueueeweweeigigigighhhtht TT

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské tričko
165g/m², 100% bavlna
výstřih s žebrovaným lemem s lykrou, Belcoro® vlákno
92 (T)* – 98 (T)* – 104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164
* k dispozici pouze v těchto barvách

108 12  € 3,35/Kč 90,80

Dámské tričko
165g/m², 100% bavlna
přiléhavý delší střih, žebrový lem výstřihu s lykrou, stejnoba-
revná lemovka kolem krku, Belcoro® příze
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 4,20/Kč 114,–

Tričko
165g/m², 100% bavlna
jednoduché tričko klasického střihu, úzký lem u krku z žebro-
vého úpletu bavlna/lykra
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12  € 4,20/Kč 114,–

white* black heather grey natural

bottle green kelly green yellow sunfl ower*

orange fuchsia red* burgundy

light pink* purple sky blue* azure blue

royal blue* navy* deep navy

white black light graphite heather grey

bottle green kelly green yellow sunfl ower

orange fuchsia red light pink

purple sky blue azure blue royal blue

navy deep navy

white* black* light graphite heather grey*

ash natural khaki chocolate

bottle green kelly green classic olive yellow

sunfl ower orange fuchsia red

brick red burgundy light pink purple

sky blue azure blue royal blue navy*

deep navy
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16.122222
F.O.L. | Tannnk Toopp

1616.11383822
F.F.O.O.L.L. || Ladadyy-Fitt t V-Neeccckc  T

16.11378
F.O.L. | LLLady-Fitttt Crewww NNNeck T

1616.1168
F.F O.L. | RRingeer r T

16.10266
F.O.O.L. | Basssebebball T

16.111024
F.O.L.L  | Lady-FiiFittt Strap T

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Tílko
165g/m², 100% bavlna
1x1 žebrový úplet kolem krku a rukávů,ze směsi bavlna/lykra,
Belcoro® vlákno
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 3,90/Kč 106,–

Dámské elastické tričko do V
210g/m², 95% bavlna, 5% elastan, hladký úplet
přiléhavý střih, olemovaný V výstřih
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12  € 9,35/Kč 255,–

Dámské elastické tričko
210g/m², 95% bavlna, 5% elastan
přiléhavý střih, stejnobarevný lem výstřihu
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12  € 9,35/Kč 255,–

Tričko
165g/m², 100% bavlna
klasický střih, kolem krku a na rukávech lemy v kontrastní 
barvě, příjemná přízel Belcoro®, lem výstřihu s lykrou
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 5,40/Kč 146,–

Raglánové tričko
165g/m², 100% bavlna
dvoubarevné tričko s raglánovými rukávy,úzký žebrovaný lem
kolem krku (1x1 rib), vhodné pro potisk
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 5,40/Kč 146,–

Dámské tílko
220g/m², 100% bavlna
tílko s úzkými ramínky, stejnobarevné lemy výstřihu a ramínek
XS – S – M – L – XL – XXL

36 1  € 5,40/Kč 146,–

white

black

heather grey

red

deep navy

white

black

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy

white

black

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy

white/black

white/red

black/white

sunfl ower/kelly
gggggreen

red/white

royal blue/white

navy/white

white/black

white/heather 
gg ygrey

white/red

white/royal blue

white/deep navy

sunfl ower/kelly 
ggreen

white

black

kelly green

sunfl ower

orange

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy
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1616166.1.1.1.1212212 2
F.O.L.L... |||| HHHHHeeaeae vyv  Cotton T

16.10444444
F.O.L. | Supupppu erererr PPPPrerrrer miumm T

1616.1010 99
F.O.L. | Kids Original T-ShirtF O L | Kids OrO igiinal TTT-S-- hirt

161616166.1.1. 0080808080 2222
F.F.O.O.O.O.L.L..L. ||||| OOOOOOOririiggiggg nal T

161616161 .1.1.1. 4424244200000
F.F.F.F.F O.O.O.O.O L.L.L.L. |||| LLLLLLLadadada y‘y‘y‘y‘y ss Original TT

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

16.1212 F.O.L.
Heavy Cotton T
Tričko
195g/m², 100% bavlna
výstřih s žebrovaným lemem,
zpevňující lemovka u krku, Belcoro® 
vlákno, možno prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 4,60/Kč 125,–

16.1044 F.O.L. 
Super Premium T
Tričko
210g/m², 100% bavlna
výstřih s lemem bavlna/lykra, zpev-
ňující lemovka kolem krku, Belcoro® 
příze, zahuštěné vlákno pro lepší 
potisk, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,40/Kč 146,–

Dětské tričko
145g/m², 100% bavlna
výstřih s žebrovým lemem, zpevňující páska kolem krku,
Belcoro® vlákno, vhodné k potisku
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

72 12  € 3,–/Kč 81,50

Tričko
145g/m², 100% bavlna
výstřih olemovaný stejnobarevným žebrovým lemem, Belcoro® 
vlákno, velmi příjemné, zahuštěná příze pro lepší možnost
potisku
S – M – L – XL – XXL

120 12  € 3,70/Kč 100,–

Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, příjemný materiál Belcoro® vlákno, zahuštěná
příze pro snadný potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 3,70/Kč 100,–

white

black

heather grey

yellow

orange

red

royal blue

navy

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

khaki

chocolate

bottle green

classic olive

sunfl ower

orange

red

burgundy

sky blue

royal blue

navy*

deep navy

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

black

light graphite

heather grey

bottle green

kelly green

classic olive

lime

sunfl ower

orange

fuchsia

red

brick red

purple

sky blue

azure blue

royal blue

navy

deep navy

white

black

heather grey

red

royal blue

navy
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1616 1.1010155
F.O.L. | Kiddsss  SoSoSoSSofsffsfsfsfsf puun TT

111661 .1.1.1.1144141122
F.FF.F....OOOO.OOOO L.L.L.L. ||| SSSooofoo sspun TT

1661 .1.111414141444
FFFF.F.F.F OO.OOOO L. || LLLadady-Fit SSoS fssppunn TT

16.10909099888
F.O.L. ||| AAAAAthhththht lelleleetic Vestt

166.1.113737766
F.F.F.F.F.F O.O.L.L.L || LLadaddy-y FiFiFiFitttt ttt Valuewewewewweieighght tt VeVeV stst

166.120000
F.O.L. || FFFiititted VaVaVVV luluuewewweight t TT

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské tričko
165g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, Soft spun® kvalita pro hebký dotek, kolem 
výstřiku elastický lem s lykrou
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

72 12  € 3,80/Kč 103,–

Pánské tričko
165g/m², 100% bavlna
módní přiléhavý střiht, Soft spun® kvalita pro hebký dotek,
lemovka výstřihu žebrovaný úplet z bavlny a lykry
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12  € 4,65/Kč 126,–

Dámské tričko
165g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih,Soft spun® kvalita pro hebký dotek, elastický 
lem výstřihu s lykrou
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 4,65/Kč 126,–

Pánské tílko
165g/m², 100% bavlna
jednoduché tílko s širokými ramínky, vhodné pro potisk
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 3,90/Kč 106,–

Dámské tílko
165g/m, 100% bavlna
přiléhavý prodloužený střih, stejnobarevná lemovka výstřihu a
průramků, Belcoro® vlákno
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 3,90/Kč 106,–

Tričko
165g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, výstřih s žebrovaným lemem, zpevňující 
lemovka, Belcoro® vlákno
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 4,40/Kč 119,–
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15.500L
Gildan | 5000000L

15151 .5.5000 0
Gilddddanan || 5000000

15.500B
Gildan | 5000B0B0B0B00

15.200000000
Gildan | 20000000 00

in 47 Farben 

hä
47 Farben47 Farben47 Fa47 Farb

4
hDostępny w

in 47 Farben
in 47 Farben
dostupné vtupnén 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Fn 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Farben
n 47 Farben

47 koloryhältä47 barvách
47 barvácherhältlicherhältlicherhältlicherhältlichblelebleerhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

15.500L Gildan | 5000L
Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna
lehce vypasovaný střih, výstřih s lemem 1x1 rib,dvojitě prošitý
spodní lem a rukávy, zpevňující lemovka
S – M – L – XL – XXL

36 0 € 4,65/Kč 126,–

15.5000 Gildan | 5000
Tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
kulatý výstřih s žebrovým lemováním 1x1, dvojitě prošité 
rukávy, výstřih a spodní lem, bez bočních švů
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 0 € 4,65/Kč 126,–

15.500B Gildan | 5000B
Tričko junior
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
bez bočních švů, zpevňující lemovka na ramenou, dvojitě
prošitý spodní lem a rukávy.Velikosti XS (140/152), S (164), 
M (170), L (176), XL (182)
XS – S – M – L – XL

72 0 € 4,05/Kč 109,–

15.2000 Gildan | 2000
Bavlněné tričko
200g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
dvojité prošití na rukávech a výstřihu, zpevňující lemovka, 
robustní tkanina, bez bočních švů
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 0 € 5,20/Kč 141,–

white black dark heather sport grey

daisy sunset red light pink

royal navy

white* ** black* ** dark heather charcoal

tweed military green sport grey ash grey*

sand russet dark chocolate forest green

antique irish 
green irish green lime kiwi

gold sunset orange

antique orange red antique cherry 
red cardinal red

heliconia safety pink light pink blackberry

purple lilac violet light blue

sapphire indigo blue royal antique sapphire

midnight navy* ** antique jade 
dome

white black military green charcoal

sport grey ash grey sand dark chocolate

forest green irish green lime kiwi

gold orange red

cardinal red heliconia light pink purple

violet light blue indigo blue sapphire

royal navy

white* ** black* ** olive dark heather

charcoal prairie dust sport grey* ** ice grey

ash grey* natural sand dark chocolate

military green forest green irish green kelly green

lime kiwi pistachio

daisy gold tangerine safety orange* 
**

orange texas orange red* ** cherry red

cardinal red maroon heliconia azalea

safety pink light pink purple light blue

carolina blue iris sapphire indigo blue

metro blue royal* ** blue dusk heather navy

navy* ** jade dome sky
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15.6400
Gildan | 664000

15.640B
Gildlll an | 64000B

151 .6404404 LL
GGGiGGGG ldan ||| 66404 000000000LL

15.4100
Gildan | 4100

1515.4.4101011 LL
Giilddanan |||| 44100L

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
ramenní zpevňující páska, úzký kulatý výstřih, tubus bez 
bočních švů, dvojité prošití kolem krku a na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 0  € 4,60/Kč 124,–

Dětské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
ramenní zpevňující páska, úzký kulatý výstřih, tubus bez
bočních švů, dvojité prošití kolem krku a na rukávech
 XS         S           M          L          XL

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

72 0  € 3,85/Kč 105,–

Dámské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
lehce vypasovaný střih,ramenní zpevňující páska, úzký kulatý
výstřih, tubus bez bočních švů, dvojité prošití kolem krku a
na rukávech
S – M – L – XL – XXL

72 0  € 4,60/Kč 124,–

15.4100 Gildan | 4100
Pánské tričko premium
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
pánské bavlněné tričko vysoké kvality, bezešvý žebrový úplet
kolem výstřihu, zpevňující lemovka
S – M – L – XL – XXL

72 0  € 5,10/Kč 138,–

15.410L Gildan | 4100L
Dámské  tričko premium
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
vysoká kvalita, lehce vypasovaný střih, dvojitě prošitý spodní 
lem a rukávy, zpevňující lemovka na ramenou a kolem výstřihu
S – M – L – XL – XXL

36 0  € 5,10/Kč 138,–

white* black* dark heather charcoal

military green sport grey sand chestnut

dark chocolate forest green irish green kiwi

daisy heather orange orange red

cherry red purple heather purple light blue

heather royal indigo blue royal heather navy

navy*

black charcoal sport grey

sand dark chocolate irish green kiwi

daisy orange red purple

light blue indigo blue royal navy

white black charcoal sport grey

sand chestnut dark chocolate irish green

kiwi daisy heather orange red

antique cherry 
red cherry red azalea antique helicona

purple heather purple light blue indigo blue

royal navy

black

military green

charcoal
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irish green

lime
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orange

red

heliconia
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002.880000002222
Jamess & NNichchchchchchcc olololsososon | || JNJNJNNNN 88880000002222

02.800000000000000 11111
James & & &&& NiNiNiNNNN chchholololsosoosoon n nn n | | ||| JJJNJJJ  8000001111

02.8004
James & Nichollsoson n || JNJN 888888000000444

022.8800000333
JaJaJaJ memem ss & & NiNichchchc olollsosososonnnn || | JNJNNNN 888800000000000 3333

02.8005
James & Niichchhololsooon nn | JJNN 80055

020220 .8.880000000777
JaJammemm s & && & NiNiN chchchchololoolsososoonn n n | | JJJNJ  8007

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

o-Baumwo-BaumwoBaumwoBi bavlnaBaumwomwiioioioio
lollollollollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaui Baumwolanic Cottoc Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBauirganic anicio-Baumwo

io-Baumwio-Baumwio-Bau wolollollollollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBi Bawełna
i Baumwol
rganic Cottoanic Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
BiBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.8002 James & 
Nicholson | JN 8002
Pánské organické tričko
140g/m², 100% organická bavlna
pánské tričko s kulatým výstřihem a
rolovacím lemem, Tear off !® Label a 
neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 9,10/Kč 245,–

02.8001 James & 
Nicholson | JN 8001
Dámské organické tričko
120g/m², 100% organická bavlna
dámské tričko delšího střihu, lehce 
vypasované, hluboký výstřih, rolo-
vací lemy, Tear off !® label a neutrální 
velikostní label za krkem
XS – S – M – L – XL

100 1 € 8,30/Kč 225,–

02.8004 James & 
Nicholson | JN 8004
Pánské organické tričko s kapsou
140g/m², 100% organická bavlna
pánské tričko s V výstřihem a náprs-
ní kapsičkou, úzké lemy, Tear off !® 
Label a neutrální label s označením
velikosti za krkem
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 9,10/Kč 245,–

02.8003 James & 
Nicholson | JN 8003
Dámské organické tričko s kapsou
120g/m², 100% organická bavlna
dámské lehce propasované tričko 
s větším výstřihem a kapsičkou,
lemy s elastanem, Tear off !® Label a 
neutrální label s označením velikosti
za krkem
XS – S – M – L – XL

100 1 € 9,10/Kč 245,–

02.8005 James & 
Nicholson | JN 8005
Dámské casual tričko z organické 
bavlny
120g/m², 100% organická bavlna
ležérní střih, plochý lem výstřihu,
spadené rukávy, pružné lemy 
s elastanem, Tear off !® Label a
neutrální label s označením velikosti
za krkem
XS – S – M – L – XL

100 1 € 9,10/Kč 245,–

02.8007 James & 
Nicholson | JN 8007
Dámské tričko z organické bavlny
120g/m², 100% organická bavlna
lehce vypasovaný klasický střih,
elegantní výstřih, pružné lemy
s elastanem, Tear off !® Label a
neutrální label s označením velikosti
za krkem
XS – S – M – L – XL

100 1 € 8,30/Kč 225,–

new

new

new

white

black

grey heather

red

navy
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black

grey heather

red

navy

white

black
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black
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black
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soft  green
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ORGANIC COTTON
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02.0974
James & Nicholson | JNN 99997474744

020202022202.09797333333
JaJaJaJJaamememes & & NiNiiNiNNichchololsosoonnnnnnn | | | || JNJNJNJNJNJNN 99973

02.0976
James & Nicholssosoonnnnn | | | JNJN 99976766

02.09755555
James & NNNiNichchhhololololsosososon | JNN 9975

02.0978
James & Nicholsooonnn | | JNJN 9978788

02022.0977777
Jaaammeees & NNiNNiNiNiNiNNichchchchcc lololollsososonn | | JNJNJ 997777

FlammgarnSl bSPrzędza typu Slub
FlammgarnFlammgarnl b YarngarFlammgarnFlammgarnFlammgarnFSllFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Flammgarnl mmgarnr
Przędza typu Slub

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlaFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Spray Print - colour may 
Spray Pri

bleed during washi g
barvy se mohou vypí
bleed during washi g

ed during waSprayowy nadruk - może 

Spray Print - colour may 

Spray Print - colour may
Spray Pripray Print - colour m

ray Print - colour m
ray Print - colour m
ray Print - colour m

Spray Print- 
Spray Print- 
Spray Print- 
Spray Print- 
Spray Print-
Spray Print-
Spray Print

farbować podczas prania i
barvy se mohou vypírat
barvy se mohou vypíratt n
bleed during washing 
bleed during washing
bleed during washing
bleed during washing

kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0974 James & 
Nicholson | JN 974
Pánské tričko s výstřihem do V
170g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
vysoká kvalita melírovaného single
jersey úpletu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 8,60/Kč 235,–

02.0973 James & 
Nicholson | JN 973
Dámské tričko s výstřihem do V
170g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
vypasovaný střih, vysoká kvalita 
melírovaného single jersey úpletu
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 8,60/Kč 235,–

02.0976 James & 
Nicholson | JN 976
Pánské tričko „Gypsy“ s límečkem
140g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, hladký bavlněný
úplet se „spray nástřikem“, výstřih
a rukávy s jemným lemem, „vypírací 
barvy“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,40/Kč 365,–

02.0975 James & 
Nicholson | JN 975
Dámské tričko“Gypsy“ s výstři-
hem do V
140g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, hladký bavlněný
úplet se „spray nástřikem“, výstřih
a rukávy s jemným lemem, „vypírací 
barvy“
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,40/Kč 365,–

02.0978 James & 
Nicholson | JN 978
Pánské tričko „Urban“
180g/m², 100% bavlna, hladký
úplet z hrubé příze
na ramenou dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,40/Kč 310,–

02.0977 James & 
Nicholson | JN 977
Dámské tričko „Urban“
160g/m², 100% bavlna, hladký
úplet z hrubé příze
vypasovaný střih, na ramenou 
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,40/Kč 310,–
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02.000000000000011111
Jamesss && & NiNiNichchcholoolsososon nn | | JNJNJNNN 000111

0222.0.00100 9
Jameeeeees s & & Niichchcholson | JNJNJJ  19

02.090900011
JaJames && NiNichchololsoson n | JNJN 990101

0202.000.00000222222
JJamem s &&& & NiiiiNNichchhololo soson n | | JNJNJJJNNN 00022

022.0.0000000333
Jamemes s & & NiNiiN chchololollsososonnn || JNJN 0033

020 .007447 77777
James && NiNiNiiiichchchchchchc oololololsososososososs n n || JNJN 7747477777

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Tričko
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
komfortní tričko, kulatý výstřih s elastickým lemem, lemovka
kolem krku, bez bočních švů, dvojité prošití na ramenou
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 7,10/Kč 192,–

Dětské tričko
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
kulatý výstřih s žebrovým elastickým lemem, lemovka kolem
krku, dvojité prošití na ramenou a lemech rukávů a výstřihu
 XS          S          M          L          XL        XXL

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 10  € 5,20/Kč 141,–

Dámské tričko
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih s jemně žebrovaným
lemem, lemovka kolem krku, dvojité prošití na ramenou a
lemech rukávů a výstřihu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 7,30/Kč 198,–

Tričko
180g/m², 100% česaná bavlna, hladký úplet
kulatý výstřih s žebrovým elastickým lemem, lemovka kolem
krku, tubusovitý střih, dvojité prošití na ramenou
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10  € 8,30/Kč 225,–

Tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
V výstřih s elastanem, lemovka kolem krku, bez bočních švů,
dvojité prošití průramků
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 8,30/Kč 225,–

Tričko
150g/m², 100% bavlna
kulatý výstřih s elastanem, lemovka kolem krku, bez bočních
švů
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 4,30/Kč 117,–

white

black

light grey
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irish green
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red
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navy

turquoise
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black

graphite
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orange
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navy
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black graphite dark grey grey heather ash stone khaki brown olive dark green fern green irish green

lime green acid yellow light yellow yellow gold yellow orange dark orange pink grenadine tomato red wine rose aubergine

purple lilac light blue sky blue pacifi c aqua royal dark royal petrol navy turquoise mint

white black graphite dark grey grey heather

ash stone khaki brown

olive dark green fern green irish green lime green

acid yellow light yellow yellow gold yellow orange

dark orange pink grenadine tomato red

wine rose aubergine purple lilac

light blue sky blue pacifi c aqua royal

dark royal petrol navy turquoise mint
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020 .0929229 666
JaJJamemememess s && NiNNiNichc ololololsos n | JNJNN 926

02222.00929 8
JaJaJamemememes s & & Nichoolololssososonn || JNJNN 928

0220 0.092222999
JaJamemmesss &&& NNNichchololsossosson nn || JJNJN 992929

02.09779 0 0 JaJamemes & &
Nicholsoonn || JNJN 970707070

00202.091991133 Jaames s & 
Niicchcholsoooon n || JNJNJNJNJ 991313

02.9999913131313K K JJaJJ mmmemm s &
Nicholsosososooonnnn |||| JNNNNNN 991313KK

0202.0.000909033 JaJaaaammmemes & &
NiNiNiNichchccch lllolollsoson n || JNJNNNN 99030

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské elastické tričko
170g/m²,  95% předepraná česaná bavlna, 5% elastan, žerzej
kulatý výstřih s elastickým lemem, pohodlný střih
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 13,10/Kč 355,–

Dámské elastické tričko do V
170g/m², 95% předepraná česaná bavlna, 5% elastan
hlluboký V výstřih, elastický materiál, pohodlný střih
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 13,30/Kč 360,–

Dámské elastické tričko s dlouhým rukávem
170g/m², 95% předepraná česaná bavlna, 5% elastan, žerzej
hluboký V výstřih, kvalitní elastický materiál, pohodlný střih
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 17,90/Kč 485,–

Dámské tílko
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
střih zdůrazňující postavu, hluboký výstřih,
široká ramínka s jemným lemem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,40/Kč 310,–

Pánské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
rovný střih, bez bočních švů, žebrový lem 
výstřihu 1x1, lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,30/Kč 280,–

Dětské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
kulatý výstřih s elastanem, dvojitě prošitý lem
výstřihu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,80/Kč 210,–

Dámské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
lehce vypasovaný střih, výstřih s jemně
žebrovaným lemem, dvojité prošití průramků a
výstřihu, lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,60/Kč 260,–

white

black

charcoal

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

white

black

charcoal

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

white

black

charcoal

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

white

black

lime green

yellow

tomato

magenta

navy

turquoise

white

black

graphite

grey heather

red

aubergine

royal

petrol

navy

white

black

graphite

grey heather

red

aubergine

royal

petrol

navy

white

black

graphite

grey heather

red

aubergine

royal

petrol

navy

30

T-
Sh

irt
s

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N



02.0055
Jamess & Niichc olo sooonnn ||| JNJN 555555555

02.0004
JaJaJaJ mess & & NiN chhhholson | JN 004

02.0017
JaJaJaJ memmesss & &&& NiNiNiNichchchchollolololssosss n | | JNJNNN 11117777

02.0018
James & Nichchchhololollssoson n | | JNJN 118

02022.0056
JaJaameem s & Nichoolsooon nn | JN 56

02.005554444
James & NiNiNiNNichchchchhchhololoo soon n | | | | JNJNJNJNJJJJNNNN 555444

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0055 James & 
Nicholson | JN 55
Elastické tričko
200g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan
vypasovaný střih, kulatý výstřih s 
úzkým lemem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,80/Kč 430,–

02.0004 James & 
Nicholson | JN 04
Dámské tričko s výstřihem do V
200g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan
přiléhavý střih, hluboký V výstřih
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,60/Kč 315,–

02.0017 James & 
Nicholson | JN 17
Pánské Flag tričko
160g/m², 100% bavlna, hladký
úplet
lemovka kolem krku a rukávů v
kontrastní barvě, kontrastní proužek
na rukávu a ramenou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 11,40/Kč 310,–

02.0018 James & 
Nicholson | JN 18
Dámské Flag tričko
160g/m², 100% bavlna, hladký
úplet
lehce vypasovaný střih, lemovka 
kolem krku a rukávů v kontrastní 
barvě, kontrastní proužek na rukávu
a ramenou
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 10,–/Kč 270,–

02.0056 James & 
Nicholson | JN 56
Elastické tričko s dlouhým
rukávem
200g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan
přiléhavý střih, úzká lemovka
výstřihu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 19,90/Kč 540,–

02.0054 James & 
Nicholson | JN 54
Dámské tričko „Tangy“ s dlouhým 
rukávem
200g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan
přiléhavý střih, úzký lem kolem
výstřihu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 14,90/Kč 405,–
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20.K359
Kariban | K3K 5955555

20.K383
Kariban | K383

20.K358
Kariban | K358

20202 .K.KK3833 2
KaK rrririr baban nn | K382

222020 K.K333300
KaK riban | K33303000

200.KK34340
KaKaaKariibaaann || K3K3K334040

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K383 
Kariban | K383
Dámské tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, hladký V výstřih, 
kontrastní lemovka u krku, bílá u
barevných a šedá u bílých triček,
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 9,65/Kč 260,–

20.K359 
Kariban | K359
Pánské tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% bavlna, žerzej
vypasovaný střih, hladký V výstřih, 
kontrastní lemovka u krku, bílá u
barevných a šedá u bílých triček,
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 11,40/Kč 310,–

20.K358 
Kariban | K358
Pánské tričko s dlouhým rukávem 
a výstřihem do „v“
180g/m², 100% bavlna, žerzej
vypasovaný střih, hladký V výstřih, 
kontrastní lemovka u krku, bílá u
barevných a šedá u bílých triček,
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 11,40/Kč 310,–

20.K382 
Kariban | K382
Dámské tričko s dlouhým rukávem 
a výstřihem do „v“
180g/m², 100% extra měkká 
bavlna
vypasovaný střih, hladký V výstřih, 
kontrastní lemovka u krku, bílá u
barevných a šedá u bílých triček,
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 10,05/Kč 270,–

20.K330 
Kariban | K330
Basebalové tričko
165g/m², 100% bavlna
elastický lem kolem krku, raglánové
rukávy v kontrastní barvě, boční 
rozparky, dvojité prošití rukávů,
výstřihu a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,95/Kč 245,–

20.K340 
Kariban | K340
Dvoubarevné tričko „Tiger“
165g/m², 100% bavlna
na boku pásky v kontrastní barvě, 
elastické žebrované lemy kolem
krku a rukávů, dvojité prošití rukávů
a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,80/Kč 295,–
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20.K356
Kariban | K333356

20.K3800
Kaaariban | K3K380

2000.K384
Karibbban | K3844444

20.K357
Kariban | K357777

2020.K3881
Karirir bab n | K38111

20.K361
Kariban | K33366161

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské tričko
180g/m², 100% bavlna, žerzej
vypasovaný střih, kontrastní lemovka u krku, bílá u barevných
a šedá u bílých triček,dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 8,70/Kč 235,–

Dámské tričko
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih,výstřih s úzkým lemem, kontrastní lemovka u
krku, bílá u barevných a šedá u bílých triček,dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 6,85/Kč 186,–

Dámské tričko
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, široký U výstřih, lemovka kolem krku v 
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 8,15/Kč 220,–

Pánské tričko s výstřihem do „v“
180g/m², 100% bavlna, žerzej
hladký V výstřih, kontrastní lemovka u krku, bílá u barevných a 
šedá u bílých triček,dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 8,70/Kč 235,–

Dámské tričko s výstřihem do „v“
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, hlubší výstřih s úzkým lemem, kontrastní 
lemovka u krku, bílá u barevných a šedá u bílých triček,dvojité
prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 6,90/Kč 188,–

Dámské tílko
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
přiléhavý střih, strečový měkký materiál, úzký lem průramků, 
výstřihu a lemu, dvojité prošití lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 9,–/Kč 245,–
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200.2. 111001 2222
Karibaban nnn n | | KKVKK 2102

20.2103
Kariban | KV21003030

20000.K329
Kariiiiban | K329

20.K355
Kariban | K355

20.K34333
Kariban | K343

20.KKKK328
Karibann n | K33333328282828288

samtige Oberfl äche
mtige Oberfl
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc

samtige Oberfl äche
mtige Oberfl
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.2102 
Kariban | KV2102
Dámské tričko s dlouhým rukávem
a kapucí
190g/m², 100% bavlna, žerzej
mírně vypasovaný střih, klokaní 
kapsa, kapuce, elastické žebrované
manžety a spodní lem, kapuce se dá
stáhnout pomocí šňůrek
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 45,–/Kč 1220,–

20.2103 
Kariban | KV2103
Pánské tričko s dlouhým rukávem 
a kapucí
190g/m², 100% bavlna, žerzej
mírně zúžený střih, klokaní kapsa,
kapuce, elastické žebrované manže-
ty rukávú a spodního lemu, kapuce
se dá stáhnout pomocí šňůrek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,50/Kč 990,–

20.K355 
Kariban | K355
Pánské elastické tričko s dlouhým
rukávem a výstři
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, hluboký olemo-
vaný V výstřih, lemovka kolem krku,
dvojité prošití rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 21,–/Kč 570,–

20.K329 
Kariban | K329
Dámské tričko s dlouhým rukávem 
a výstřihem do „v“
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, hluboký olemo-
vaný V výstřih, lemovka kolem krku,
dvojité prošití rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 18,–/Kč 490,–

20.K343 
Kariban | K343
Pánské tričko „Helios“ s dlouhým 
rukávem
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
úzký lem kolem výstřihu, dvojité 
prošití rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 20,60/Kč 560,–

20.K328 
Kariban | K328
Dámské tričko „Carla“ s dlouhým
rukávem
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, obroubený výstřih, 
lemovka u krku, dvojité prošití 
rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 17,25/Kč 470,–
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2020202020 KKK.KK337371111
KaKaKaKaKaaririirir bban ||||| K3K3K33K33717171

200000.KK3999939991
KKaarirr babababan nn ||| K391

20.K342
Kariban | K342422424224

20202020.KKKK3232323226666
KaKaKaKariririribababbannnn |||| K3K3K3K3KK3262626262

20.K327
Kariban | K327

20.K.KK.K353535335333
Kariban | K353333

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleumwomwoumwoBiBaumwomwiio-Bauio-Bauio-Bauio-Bau lollollollollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K371 
Kariban | K371
Pánské organic tričko
155g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza
přiléhavý střih, úpletový lem výstři-
hu, neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,30/Kč 198,–

20.K391 
Kariban | K391
Dámské organic tričko
155g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza
přiléhavý střih, úpletový lem výstři-
hu, neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,30/Kč 198,–

Pánské elastické tričko „Eros“
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
úzký lem kolem výstřihu, dvojitě prošito
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 14,90/Kč 405,–

Dámské tričko „Maia“
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, olemovaný výstřih, lemovka
u krku, dvojité prošití rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,10/Kč 355,–

Dámské tričko „Electra“ s výstřihem do „v“
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, hluboký V výstřih s lemem,
lemovka kolem krku,dvojité prošití rukávů
a lemu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,70/Kč 345,–

Pánské elastické tričko „Calypso“ s výstři-
hem do „
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
přiléhavý střih, V výstřih s lemem, lemovka 
kolem krku, dvojité prošití rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 16,15/Kč 435,–
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202020020.2.2.2221010101 5555
KaKK ririrrr bababbaban nnnn | | KVKVKVKVKV21212112121105050050505

200000.2.2.2.22101000004
KaKaK ririiibababababan n nnn ||| KV21044

10.155F
RuRuR ssell | 1555555F5F5F5F5F55

101 .1555MMMMM
RuRuR ssssssselelelee llll | 155M

1010100.1111555555555BBBB
RuRuRRRuusssssssssssssseleleleleelee l | 1555555B55

10.1808080MMMM
Russsssselelellll | 181818181880M0M0M0MMMM

1000000.11.18080B
Russelele ll || 18180B0B0B0B0BB

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.2105 
Kariban | KV2105
Dámské „vintage“ tričko
180g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, kulatý výstřih, sa-
metově hebký povrch, předepráno,
„vintage“ vzhled, lemovka u krku v
kontrastní barvě, dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,20/Kč 275,–

20.2104 
Kariban | KV2104
Pánské „vintage“ tričko
180g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, kulatý výstřih, sa-
metově hebký povrch, předepráno,
„vintage“ vzhled, lemovka u krku v
kontrastní barvě, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,–/Kč 300,–

10.155F 
Russell | 155F
Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující 
lemovka kolem výstřihu
XS – S – M – L – XL

100 10 € 4,55/Kč 123,–

10.155M 
Russell | 155M
Pánské tričko
145g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, bez bočních švů,
zpevňující lemovka kolem krku
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 4,55/Kč 123,–

10.155B
Russell | 155B
Dětské tričko
145g/m², 100% ringspun bavlna
úzký delší střih, lemovka u krku
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152
– 164

100 10 € 3,70/Kč 100,–

10.180M 
Russell | 180M
Tričko
180g/m², 100% bavlna
bez postranních švů (výjimka: barva
light oxford), zpevňující lemovka, 
lem výstřihu žebrování 1x1
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL**
– 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 6,35/Kč 172,–

10.180B 
Russell | 180B
Dětské tričko
180g/m², 100% bavlna
tričko bez bočních švů, zpevňující 
lemovka, lem výstřihu 1x1 žebrování
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

72 12 € 4,40/Kč 119,–
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11101011 .221515MM
Russss elele l | 2121555M5555

10.166666FF
Russell || 1666F6F6

1010111 .11666666MMM
RuR ssell | 1616161 6M6M6M6M

10101 .1165656 BBB
Russs elelellll ||| 1616161 5B5B55

101010.1.1.11165655656565FFFFF
RuRuRRuRuRR sssssss elelell l l ||||| 1616161655F555

101010.1.1.11656565MMM
Ruuussssssselelell l l | | || 161616165M

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Tričko
100% česaná bavlna
zpevňující lemovka, hladký povrch pro příjemné nošení a
příjemné zpracování, lem kulatého výstřihu žebrování 1x1
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 9,30/Kč 250,–

Dámské tričko s výstřihem do „v“
160g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka, ideální pro subli-
maci, oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL

36 6  € 11,60/Kč 315,–

Pánské tričko s výstřihem do „v“
160g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka, ideální pro subli-
maci, oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 11,60/Kč 315,–

Dětské tričko
160g/m², 65% polyester, 35% bavlna
dětské mírně vypasované tričko s krátkým rukávem, kolem
krku úzký lem, materiál ideální pro sublimaci
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 8,10/Kč 220,–

Dámské tričko
160g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka, ideální pro subli-
maci, oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL

36 6  € 9,85/Kč 265,–

Pánské tričko
160g/m²,, 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka, ideální pro subli-
maci, oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 9,85/Kč 265,–
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25.1770
SOL'S | Imperiaalala  Kids

25.1500
SOL'S | Imperiririalalalal

25.1502
SOSOSOSOOL'S | Imperial Womenn

25.0580
SOL'S | Imperrir al Fit

25.1...1.1989 1
SOL'S S S S | | Cherryy

fü MädchenfMädchMädchMäddDla dziewczyn
für Mädchen
für Mädchend hhpro dívkypro dívkür Mädche
ür Mädche
ür Mädche
ür Mädchefor Girlsfor Gor Girlsr Mädcher Mädcher Mädcher MädcheMädcheMädcheMädche

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské tričko
190g/m², 100% částečně česaná bavlna
elastický žebrovaný lem kolem krku, ve velikostech 2-6 let má
tričko postranní švy
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10  € 4,20/Kč 113,–

Pánské tričko s krátkým rukávem
190g/m², 100% částečně česaná bavlna
žebrovaný lem u krku, tubusovitý tvar bez bočních švů
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL** – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10  € 4,70/Kč 128,–

Dámské tričko
190g/m², 100% částečně česaná bavlna
žebrovaný lem výstřihu, zpevňující lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 4,70/Kč 128,–

25.0580 SOL'S | Imperial Fit
Pánské tričko „Slim Fit“
190g/m², 100% částečně česaná bavlna, žerzej
přiléhavý střih, kulatý límeček, lemovka kolem krku, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 7,50/Kč 205,–

25.1981 SOL'S | Cherry
Dívčí tričko
150g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, úzký lem kolem krku
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10  € 3,40/Kč 92,–
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25.1.1380
SOL'S | Regent

25.1825555
SSSOSS L'S | Regegegegentnt WWomomomoomomenenen

255.1970
SOL'S | Regentntntntt KKKKKKids

255..1183
gSOL'SS | Regent Fit Kididididsss

25.0.05555553
SSOSS L'S S || RRReR gennntn  Fit

25.11383838386
SOL'S | MiMiMiMiss

länger geschnitten
er gescgdedłużany krój

änger geschnitten
änger geschnitten

l ger cutr cut
ger geschnit
ger geschnit

er geschnit
er geschni
dl ger cutger cuer cuter geschni
er geschni
er geschni
er geschni
er geschni
er geschni
er geschni

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské tričko
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
bez bočních švů, lemovka u krku, lem výstřihu jemně žebrova-
ný, s elastanem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10  € 3,90/Kč 106,–

Dámské tričko
150g/m², 100% poločesaná rigspun bavlna, hladký úplet
přiléhavý střih, lem žebrový úplet, zpevňující lemovka kolem
krku, ženské krátké rukávy
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 3,90/Kč 106,–

Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
vypasované, elastický žebrovaný lem kolem krku, za krkem
velikostní etiketa
 2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10  € 3,65/Kč 99,50

Pánské tričko „Slim Fit“
150g/m², 100% částečně česaná bavlna, žerzej
slim střih,  kulatý výstřih,zesílená lemovka kolem krku, žebro-
vaný lem výstřihu, za krkem velikostní etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10  € 5,–/Kč 135,–

Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
zesílená lemovka u krku, jemně žebrovaný lem výstřihu s
elastanem, boční švy (2-4 roky) beze švů (od 6 let)
 2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10 € 3,40/Kč 92,–

Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
přiléhavý střih, hebký povrch, lemovka u krku, úzký výstřih
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 3,85/Kč 105,–

new

white

black

grey melange

apple green

red

royal blue

french navy

atoll blue

white

black

dark grey

grey melange

kelly green

honey

red

duck blue

royal blue

french navy

white* black* zinc mouse grey

grey melange* light grey ash* natural

sand army earth chocolate

khaki bottle green* kelly green apple green

lime sage green pale yellow lemon

gold* apricot orange* red*

tango red burgundy pale pink medium pink

orchid pink fuchsia dark purple light purple

sky blue duck blue royal blue* denim

navy* french navy emerald aqua

atoll blue

white deep black grey melange dark grey

kelly green apple green lemon gold

apricot orchid pink orange coral

red fuchsia dark purple sky blue

duck blue royal blue denim navy

french navy aqua atoll blue

white black ash sand

army kelly green apple green lemon

gold orange red pale pink

orchid pink fuchsia dark purple sky blue

royal blue denim navy atoll blue

white black dark grey grey melange

chocolate khaki kelly green apple green

lime honey lemon gold

orange coral red orchid pink

fuchsia dark purple sky blue duck blue

royal blue navy aqua atoll blue

39

T-
Sh

irt
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

SO
L'

S



25.1403
SOL'S | Marine Women

25252 .1.114040222
SOSOSOL'L'S S || MaMaririneneeeee MMMenenenn

225.1425
SOLL'S | Majeestic

25.1420
SOOOOL'LLLL S | Monarrcrr h

25.1182
SOL'S | Mixed Men

2525.1.118181818181811
SOSOL'L'S S |||||| MMMiMiMiM xexexeedddddddd WoWoWWoWoWoWoommemmmm n
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1403 
SOL'S | Marine Women
Dámské pruhované tričko s dlou-
hým rukávem
150g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, módní vzor proužku,
kulatý výstřih, lemovka u krku,
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,40/Kč 470,–

25.1402 
SOL'S | Marine Men
Pánské pruhované tričko s dlou-
hým rukávem
150g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, módní vzor proužku,
kulatý výstřih, lemovka u krku, úzké 
rukávy,neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,40/Kč 470,–

25.1425 
SOL'S | Majestic
Dámské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
přiléhavý střih, zpevňující lemovka
u krku
S – M – L – XL

50 5 € 6,95/Kč 189,–

25.1420 
SOL'S | Monarch
Pánské tričko s dlouhým rukávem 
unisex
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
žebrový lem výstřihu, lemovka u 
krku s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 6,95/Kč 189,–

25.1182 
SOL'S | Mixed Men
Pánské tričko
150g/m², 65% polyester, 35%
částečně česaná bavlna
módní střih, kulatý výstřih s úzkým
lemem, vhodné pro sublimaci,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,40/Kč 230,–

25.1181 
SOL'S | Mixed Women
Dámské tričko
150g/m², 65% polyester, 35%
částečně česaná bavlna
módní střih, kulatý výstřih s úzkým
lemem, vhodné pro sublimaci,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,40/Kč 230,–
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25.0139
SOL'S | Miles Womenn

252 .1393988
SOSOSOSOL'S || MiMiileleles s s MeMeMenn

25.1400
SOL'S | Miles Kids

25.1401
SOL'S | Miles Baby

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.0139 
SOL'S | Miles Women
Dámské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, módní vzor proužku,
hlubší kulatý výstřih, lemovka u
krku, úzké rukávy, neutrální veli-
kostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,15/Kč 355,–

25.1398 
SOL'S | Miles Men
Pánské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, módní vzor proužku,
hlubší kulatý výstřih, lemovka u
krku, úzké rukávy, neutrální veli-
kostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,15/Kč 355,–

25.1400 
SOL'S | Miles Kids
Dětské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná bavlna
 módní vzor proužku, hlubší kulatý
výstřih, lemovka u krku, neutrální 
velikostní label
  4 Y       6 Y        8 Y      10 Y 
98/104   110/116   122/128   134/140  

12 Y      14 Y 
146/152   158/164 

50 10 € 9,65/Kč 260,–

25.1401 
SOL'S | Miles Baby
Dětské pruhované body
180g/m², 100% česaná bavlna
měkký úplet, široký výstřih, kon-
trastní lem kolem krku, rukávů a 
 nohou, zapínání na druky v rozkro-
ku, neutrální velikostní label
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 9,05/Kč 245,–
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25.1140
SOL'S | Must Men

252252525.1.11111414114144222
SOSOS LL'L''SSSS S || MuMuMuststtst WWWWomomen

25.1230
SOL'S | City

25.183000
SOSOL'S ||| LaLaLaLadydy OO

25.1394
SOL'S | First

252525.1393 3
SOSOOSOSOLLL'L'L'L'S SS || ScScScSSS ooooooopp

Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light

Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1140 
SOL'S | Must Men
Pánské jemné tričko
115g/m², 100% bavlna
lehce přiléhavý střih, velmi měkký
a tenký materiál,hlubší výstřih,
neutrální etiketa, zpevněné stehy 
na ramenou
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,70/Kč 235,–

25.1142 
SOL'S | Must Women
Dámské jemné tričko
115g/m², 100% bavlna
lehce přiléhavý střih, velmi měkký
a tenký materiál,hlubší výstřih,
neutrální etiketa, zpevněné stehy 
na ramenou
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,70/Kč 235,–

25.1230 
SOL'S | City
Pánské tričko
220g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, jemně žebrovaný lem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,40/Kč 280,–

25.1830 
SOL'S | Lady O
Dámské tričko
220g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, jemný žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 7,65/Kč 205,–

25.1394 
SOL'S | First
Pánské tričko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
pánské vypasované tričko s
 žebrovaným okrajem kolem krku, 
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,45/Kč 285,–

25.1393 
SOL'S | Scoop
Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
vypasované tričko s bezešvými 
rukávy, neutrální velikostní label
S – M – L – XL

50 10 € 10,45/Kč 285,–
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25.1699
SOL'S | Mia

25252525.1.11.1696969698888
SOSOSOL'L'L''SSS || MaMaMarvrvrvinininn

25.1119
SOL'S | Milky

25.119900
SOS L'S | FuFuunky

25.1188
SOL'S | Camo Men

25525.1.. 181888881 77
SOOOOOL'L'L'LL SSSS |||| CCCaCaC momo WWomommmmenn

d al f

Digitaldru
perfect for d al fürl fü

Digitaldrug
ipp o r r
idealny perfect ford al fürl füd al fürperfect for
perfect for
perfect for
perfect forideal für ideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal für

druku cyfrowego 
DigitaldruDigitaldrugdigitální potisk

digitální potisk
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck d al für

Digitaldru
perfect for d al fürl füideální pro 
perfect for 
perfect ford al fürl füd a

italdru
idealny perfect perfect for
perfect for
perfect for
perfect forideal für ideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal für

druku cyfrowego 
Digitaldrui italdDidigitální potisk

digitální potisk
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1699 
SOL'S | Mia
Dámské tričko
155g/m², 100% česaná rigspun
bavlna, praná v silikonu, hladký
úplet
vypasovaný střih, hlubší kulatý
výstřih s rib lemem, lemovka u
krku, velmi jemný povrch, neutrální 
velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,20/Kč 195,–

25.1698 
SOL'S | Marvin
Pánské slim-fi t tričko
155g/m², 100% česaná rigspun
bavlna, praná v silikonu, hladký
úplet
zúžený střih, hlubší kulatý výstřih
s rib lemem, lemovka u krku, velmi
jemný povrch, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,20/Kč 195,–

25.1119 
SOL'S | Milky
Dámské raglánové tričko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
mírně vypasovaný střih, kulatý vý-
střih s jemně žebrovaným elastickým
lemem, raglánové rukávy v kontrast-
ní barvě, lemovka u krku
S – M – L – XL

50 10 € 7,20/Kč 196,–

25.1190 
SOL'S | Funky
Dvoubarevné tričko
150g/m², 100% bavlna
kulatý výstřih s jemně žebrovaným
elastickým lemem, raglánové rukávy
v kontrastní barvě, lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 7,20/Kč 196,–

25.1188 
SOL'S | Camo Men
Pánské maskáčové tričko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
módní „maskáčový“ design, neutrál-
ní velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 14,35/Kč 390,–

25.1187 
SOL'S | Camo Women
Dámské maskáčové tričko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
módní „maskáčový“ design, neutrál-
ní velikostní label, mírně vypasovaný
střih
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 14,35/Kč 390,–
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25.1465
SOL'S | Justin

2252552 .1475
SOL'L'L'L S | Jane

25.1490
SOL'S | Cocooonnut

25.197744
SOL'S | MoMojito

25.11899
SOL'S | Melolodyd

252555.1111181844
SSOL'S | JJoyy

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1465 
SOL'S | Justin
Pánské tílko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
bez postranních švů, na průramcích
a výstřihu úzký žebrovaný lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL* –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 4,35/Kč 118,–

25.1475 
SOL'S | Jane
Dámské tílko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
jemně žebrované lemy
S – M – L – XL

50 10 € 7,50/Kč 205,–

25.1490 
SOL'S | Coconut
Dámské tílko
220g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, vykrojená záda
S – M – L – XL

100 10 € 8,25/Kč 225,–

25.1974 
SOL'S | Mojito
Pánské tílko
220g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, lemy z jemně žebro-
vaného úpletu
M – L – XL – XXL

100 10 € 10,15/Kč 275,–

25.1189 
SOL'S | Melody
Dívčí tričko
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
úzký lem na kulatém výstřihu,
výstřih mírně nařasen, neutrální 
velikostní label za krkem
  4 Y      6 Y       8 Y      10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 10 € 5,–/Kč 135,–

25.1184 
SOL'S | Joy
Dámské tílko s tenkými ramínky
160g/m², 95% částečně česaná
bavlna, 5% elastan
delšího střih, tenká ramínka
XS – S – M – L – XL

50 10 € 7,75/Kč 210,–
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25.122222222 33333
SOL'S | JaJJ mam ïcïcccaaaaa

25.0579
SOL'S | Moka

25.1406
SOL'S | Melba

25.117777775
SOOL'L S || SSublblblblimmaa

25.1705
SOL'S | Magma Women

255.1707044
SSOSOL'L'S S | | MaMagmgmma MeMenn

fü Sublimation

geeign
designed for 

SublimatioSublimatgned SublimatioSublimatS bProdfüfüdüüüü
czo-on on roooo

designed foigned designed foigür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

r Sublimatio
r Sublimatio
r Sublimatio

ny do sublimacji
geeigneteeigSublimation
ublimationgeeignetgeeigneeeigsublimační tisk

sublimační tisk
Sublimation
Sublimation
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

fü Sublimation

geeign
designed SublimatioSublimatned 

Produkt przeznaczo-
für Sublimation 
für Sublimation 

designed forgür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
designed foigned fodesigned foigür Sublimatio

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

r Sublimatio
r Sublimatio
r Sublimatio

ny do sublimacji
geeigneteeigSublimation
ublimationgeeignetgeeigneteeigsublimační tisk

sublimační tisk
Sublimation
Sublimation
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

fü Sublimation

geeign
designed for 

SublimatioSublimatsigned SublimatioSublimatS b
blimační tiskProdfüfüdüüüü

czo-on on roooo
designed foigned fodesigned foigür Sublimatio

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

r Sublimatio
r Sublimatio
r Sublimatio

ny do sublimacji
geeigneteeigsublimační tisk

sublimační tisk
geeignetgeeigneteeigiSublimation

Sublimation
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Tílko
120g/m², 100% polyester
ležérní střih, hluboké průramky, vhodné pro sublimaci
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 6,10/Kč 165,–

Dámské tílko
110g/m², 100% předepraná bavlna
volnějšího střihu, hluboký výstřih, vykrojená „závodní záda“
a spodní zakulacený lem, z příjemného materiálu, neutrální 
velikostní label
XS – S – M – L – XL

50 10  € 8,65/Kč 235,–

Dámské tričko
115g/m², 100% česaná ringspun bavlna
vypasovaný střih, hluboký kulatý výstřih, lemovka kolem krku, 
ohrnuté manžety rukávů, neutrální velikostní label
S – M – L

50 10  € 8,80/Kč 240,–

Tričko
160g/m², 100% polyester
žebrový lem výstřihu,vhodné především na sublimační tisk,
neutralna etykieta
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 7,40/Kč 200,–

Dámské tričko pro sublimaci
160g/m², 100% polyester, hladký úplet
vypasovaný střih, lem výstřihu rib s elastanem, bezešvé 
rukávy, hebké na dotek, neutrální velikostní label, vhodné pro
všechny tisky
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 7,60/Kč 205,–

Pánské tričko pro sublimaci
160g/m², 100% polyester, hladký úplet
přiléhavý střih, lem výstřihu rib s elastanem, bezešvé rukávy, 
hebké na dotek, neutrální velikostní label, vhodné pro všechny
tisky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 7,60/Kč 205,–
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255.1186
SOOLL'S | Moody

25.1139
SOL'S | Marylin

2252255.1387
SOSOOOLL'L S | Mild

25.1165
SOL'S | Mint

25.1385
SOL'S | MMelrososososeeee

Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské jemné tričko
160g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih,velmi jemný rib materiál, hluboký kulatý výstřih
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 8,35/Kč 225,–

Dámská jemná tunika
115g/m², 100% bavlna
hluboký výstřih, dvojitě prošité rukávy a spodní lem, z velmi 
jemného a měkký materiál, neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 11,60/Kč 315,–

Dámské tričko s výstřihem do „v“
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
vypasovaný delší střih, neobroubené rolovací okraje, hluboký 
V výstřih
S – M – L – XL

50 10  € 9,95/Kč 270,–

25.1165 SOL'S | Mint
Dámské tričko
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
přiléhavý střih, nápadný výstřih, měkký materiál
XS – S – M – L – XL

50 10  € 12,50/Kč 340,–

25.1385 SOL'S | Melrose
Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
vypasovaný střih, široký výstřih
S – M – L – XL

100 10  € 5,10/Kč 138,–
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25.1388
SOL'S | Moon

25.1155
SOSSOS L'S | Master

25.1150
SOSOL'S | Victory

25.183335
SOL'S | Laaaddydydyy VV

25.1085
SOL'S | Mod Women

2525.1.1086
SOOL'L'SS || Maadd MeMenn

Náprsní kapsa
BChest Pocket
B sttaschesttasch

Kieszeń na piersiach
Náprsní kapsa
Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

BCBKieszeń na piersiach
B sttChest Pocket
B sttaschesttasch

Náprsní kapsa
Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1388 
SOL'S | Moon
Dámské tričko s výstřihem do „v“
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
přiléhavý střih, měkký dotek, le-
movka u krku, V výstřih s elastickým
žebrovým lemem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 5,15/Kč 140,–

25.1155 
SOL'S | Master
Pánské tričko s výstřihem do „v“
150g/m², 100% česaná bavlna
hluboký V výstřih s elastickým
žebrovým lemem, lemovka kolem
krku
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,10/Kč 192,–

25.1150 
SOL'S | Victory
Pánské tričko s výstřihem do „v“
150g/m², 100% česaná bavlna
lemovka u krku, V výstřih s jemným
elastickým žebrovým lemem, bez
bočních švů
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 5,15/Kč 140,–

25.1835 
SOL'S | Lady V
Dámské tričko s výstřihem do „v“
220g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, jemný žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 8,10/Kč 220,–

25.1085 
SOL'S | Mod Women
Dámské tričko s výstřihem do „v“
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
široký V výstřih, malá náprsní kapsa,
zdobný šev na výstřihu a lemu,
neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,20/Kč 250,–

25.1086 
SOL'S | Mad Men
Pánské tričko s výstřihem do „v“
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
V výstřih, malá náprsní kapsa, ne-
utrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,20/Kč 250,–
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05.9370 Stedmaaan 
Organic Crew Neck T „Jamaaa ie“

05.9200 Stedmamamaannnn
Organic Crew Neccck k k k TTT T „James“

0555..9.930000 Sttededede maaan
Organinin c c CrCreewe NNNNecckkk T T T „Janet“

05.9210 Stedman
Organic V-Neck T „Jamemmm s“

05.9310 Stededede mamaannn
Organic V-Neckckkck TT „„„JaJaJ nenen t“t“t““

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwollec CottCottBi birganicanicioioioio łnalooollollolloll

Bi bavlnaBaumwoB umwBaumwganic Cottc Cottanic Coo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-BaumwoBio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaui Baumwol
rganic Cottoanic Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaui Baumwol

io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Dětské tričko „Jamie“
155g/m², 100% certifi kovaná česaná bavlna, žerzej
bez bočních švů, zesílené stehy na ramenou, zpevňující le-
movka, žebrový lem výstřihu s elastanem, neutrální velikostní 
label za krkem
    S           M          L          XL
122/128   134/140   146/152   158/164

24 12  € 6,30/Kč 170,–

Pánské tričko „James“
155g/m², 100% certifi kovaná česaná bavlna, žerzej
bez bočních švů, zesílené stehy na ramenou, zpevňující le-
movka, žebrový lem výstřihu s elastanem, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 9,20/Kč 250,–

Dámské tričko „Janet“
155g/m², 100% certifi kovaná česaná bavlna, žerzej
vypasovaný střih, široký výstřih,bez bočních švů, zesílené 
ramenní švy, zpevňující lemovka, žebrový lem výstřihu s
elastanem, neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL

24 12  € 9,20/Kč 250,–

05.9210 
Stedman | Organic V-Neck T „James“
Pánské tričko „James“ s výstřihem do „v“
155g/m², 100% certifi kovaná česaná bavlna, žerzej
V výstřih, zesílené stehy na ramenou, zpevňující lemovka,
žebrový lem výstřihu s elastanem, neutrální velikostní label
za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 9,20/Kč 250,–

05.9310 
Stedman | Organic V-Neck T „Janet“
Dámské tričko „Janet“ s výstřihem do „v“
155g/m², 100% certifi kovaná česaná bavlna, žerzej
vypasovaný střih, v výstřih, zesílené stehy na ramenou, zpev-
ňující lemovka, žebrový lem výstřihu s elastanem, neutrální 
velikostní label za krkem
S – M – L – XL

24 12  € 9,20/Kč 250,–
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05.9430
Stedman | Henlley T „Shhhhawn“

05.98660 0 Stedman
Henley TT „„„LuLuL ke“ LSLSL

05.9400
Stedman | Slub T „Shawawnn“

0555050505.999505050505 000000
Stedeee mammaannnn | SlSS ub T „„„Sharon“

05.9850
Stedman | Crew Neck kk T TT „David““

05.9950
Stedman | Creweweweww Nececk TT TT „Daisy““

05.9960
Stedman | Tooopp pp p „D„„„„ aiaisysysy“““

FlammgaSl b přízelPrzędza typu Slub
FlammgarnFlammgarnSl b přízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnFSl b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Flammgarnl bl mmgarnr
Przędza typu Slub

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlaFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Flammga
Przędza typu Slub

FlammgarnFlammgarnSl bl b přízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnFSl b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

MelangeMelangeMMelangeMelangeMelangeMelangeMelangelangMelangelangMelangMelangelang

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.9430 
Stedman | Henley T „Shawn“
Henley tričko slub
140g/m², 100% česaná ringspun bavlna, single jersey slub
výstřih 1x1 rib, širší léga s 3 kovovými knofl íky, prošívaní 
křížem, dekorativní stehy, neutrální label s označením velikosti
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 11,10/Kč 300,–

05.9860 
Stedman | Henley T „Luke“ LSL
Henley tričko s dlouhým rukávem
160g/m², 60% česaná ringspun bavlna, 40% polyester, single 
jersey melír
výstřih 1x1 rib, léga s 3 knofl íky, prošitý půlměsíc na zádech,
lemovky z materiálu trička, bílé olemování, neutrální label s
označením velikosti
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 13,60/Kč 370,–

05.9400 Stedman | Slub T „Shawn“
Pánské tričko
140g/m², 100% bavlna
módní kulatý výstřih, zpevňující páska na ramenou, hrubší 
stehy na lemech rukávů a kolem krku, neutrálnívelikostní label
za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 8,50/Kč 230,–

05.9500 Stedman | Slub T „Sharon“
Dámské tričko
140g/m², 100% bavlna
lehce vypasované, hlubší kulatý výstřih, zpevňující pásek na
ramenou, hrubší stehy na lemech rukávů a kolem krku,neutrál-
nívelikostní label za krkem
S – M – L – XL

24 12  € 8,10/Kč 220,–

Pánské tričko
140g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější střih, hebký materiál, výstřih od krku, úzký našitý
lem,neutrální velikostní label, praní na 30°
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 11,10/Kč 300,–

Dámské tričko
140g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější střih, hebký materiál, výstřih od krku, úzký našitý
lem,neutrální velikostní label, praní na 30°
S – M – L – XL

24 12  € 10,10/Kč 275,–

Dámské tílko
140g/m², 65% polyester, 35% viskóza
dámské tílko s širokými ramínky, kulatý výstřih, ozdobně
obšitý lem kolem krku. Je vyrobeno z příjemného materiálu.
Neutrální velikostní label za krkem, doporučujeme prát na 30°
S – M – L – XL

24 12  € 8,55/Kč 230,–
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charcoal heather

navy heather

white

black opal
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05.9720 Stedman
V-Neck T „Claire“ LSLL L

05.9020 Stedman 
Crew Neck T „Morgan“

05.9690 Stede mam n 
Deep V-Neck T „Dean“

05.9700 Stedddmmamm nnn
Crew Neck T „CCClalal irrrre“ee“

05.9600 Stedman 
Crew Nece k T „Clivee“

05.9610 Stedededede man 
V-Neck T „Clivvvvve“

05.97177 0 Stedman
V-Neckkk T „Claire“

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské tričko s dlouhým rukávem
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan, hladký úplet
vypasovaný střih, hlubší výstřih V s úzkým rib okrajem, 
kontrastní lemovka kolem krku, zesílené stehy na ramenou, 
neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL

24 12  € 12,55/Kč 340,–

Pánské tričko
160g/m², 100% bavlna, hladký úplet
vypasovaný střih, rib úpletový lem na kulatém výstřihu, 
neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12  € 6,30/Kč 171,–

Pánské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan, hladký úplet
pánské tričko úzkého střihu V výstřih, zesílené ramenní stehy, 
ideální jako podvlékací tričko, neutrální velikostní label za
krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 9,95/Kč 270,–

Dámské tričko
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan,
hladký úplet
dámské tričko vypasované, kulatý výstřih s
kontrastní lemovkou, zesílený steh na rame-
nou, neutrální velikostní label
S – M – L – XL

24 12 € 9,20/Kč 250,–

Pánské tričko
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan,
hladký úplet
pánské tričko užšího střihu, kulatý výstřih s
kontrastní lemovkou, zesílený steh na rame-
nou, neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 9,95/Kč 270,–

Pánské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan,
hladký úplet
vypasovaný střih, hlubší výstřih V s úzkým rib 
okrajem, kontrastní lemovka kolem krku, ze-
sílené stehy na ramenou, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 9,95/Kč 270,–

Dámské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan,
hladký úplet
vypasovaný střih, hlubší výstřih V s úzkým rib 
okrajem, kontrastní lemovka kolem krku, ze-
sílené stehy na ramenou, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 9,20/Kč 250,–
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05.9900
Stedman | Crew NNecececece k k k k T TT „L„LL„ isa“

050000 .9800
Stttttededddee man || CrCrCrewewew Neck T T „„Luke“

05.9000
Stedman | Crew Neck T „Ben“

05.9010
Stedman | V-Neeeckckckck TTT „„„Ben“

05.9120
Stedman | Crew Nece kk T „M„M„M„ eeegan“““

05.9130
Stedman | V-V-VV NeNeNeN ckckck TTT „Megan““

MelangeMelangeMelangelaanaMelangeMelangeMelangeMelangeMelangelangMelangelangMelangMelangelang

MelangeMelangeM lanżMelangeMelangeMelangeMelangeMelangelangMelangelangMelangMelangelang

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.9900 
Stedman | Crew Neck T „Lisa“
Dámské melange tričko „Lisa“
145g/m², 60% česaná bavlna, 40% polyester, 
melange žerzej
dámské melange tričko, vyztužené ramenní švy 
a žebrovaný elastický lem kolem krku, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL

24 12 € 8,05/Kč 220,–

05.9800 
Stedman | Crew Neck T „Luke“
Pánské melange tričko „Luke“
145g/m², 60% česaná bavlna, 40% polyester, 
melange žerzej
pánské melange tričko, vyztužené ramenní švy
a žebrovaný elastický lem kolem krku, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 8,50/Kč 230,–

05.9000 
Stedman | Crew Neck T „Ben“
Pánské tričko
160g/m², 100% bavlna, hladký úplet
pánské tričko volnějšího střihu,kulatý výstřih s rib
lemovkou, neutrální label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 6,30/Kč 171,–

05.9010 
Stedman | V-Neck T „Ben“
Pánské tričko s výstřihem do V
160g/m², 100% bavlna, hladký úplet
pánské tričko volnějšího střihu, výstřihem do
véčka s rib okrajem, neutrální velikostní etiketa
za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 6,30/Kč 171,–

05.9120 Stedman
Crew Neck T „Megan“
Dámské tričko
145g/m², 100% česaná bavlna, hladký úplet
vypasovaný střih, módní délka, výstřih od krku, 
úzká kontrastní rib lemovka výstřihu, krátký
rukáv s úzkkým rib nápletem, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 6,30/Kč 171,–

05.9130 
Stedman | V-Neck T „Megan“
Dámské tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% česaná bavlna, hladký úplet
vypasovaný střih, módní délka, hlubší výstřih s
úzkou rib lemovkou, kontrastní zpevňující lemov-
ka kolem krku, krátký rukáv s úzkým rib lemem, 
neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 6,30/Kč 171,–
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05.2200
Stedman | Classiic c JuJ niniororor

05.2.2..2.20000000000
Stedmmamamam nn n ||| ClClCllasasasa sisiiis c MMMeMennn

050505050 .2.2.226060600000000
StStStSS edededede mammamam n n | |   ClCClClClCllClasasaaa sisiiic ccc WoWoWoWWoWWWomememememeeemennn

05.2300
Stedman | Classisic c V-V-NeNeckckkkckk MMenenenen

05.2100
Stedman | Commffmm ororo t t MeMeenn

055.21616666000000
SStedmman || CCCCoCoCComfmfforororrt t tt WWWWoWoWWWomemeeennn

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské tričko
155g/m², 100% bavlna
dětské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, na
zádech zpevňující lemovka, tubus střih bez bočních švů
    XS          S          M          L          XL
110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

96 12  € 3,–/Kč 81,–

Tričko
155g/m², 100% bavlna, hladký úplet
pánské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, rib
lemovka výstřihu, zpevńující pásek na ramenou, střih bez
boščních švů
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

96 12  € 3,75/Kč 102,–

Dámské tričko
155g/m², 100% bavlna, hladký úplet
ženský kulatý výstřih, lem kolem krku
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

96 12  € 3,75/Kč 102,–

Tričko s výstřihem do V
155g/m², 100% bavlna, hladký úplet
tubus střih bez bočních švů, rib lemovka výstřihu, zpevňující 
ramenní páska
S – M – L – XL – XXL

96 12  € 4,30/Kč 116,–

Tričko
185g/m², 100% bavlna, hladký úplet
tubus střih bez bočních švů, rib lemovka výstřihu, zpevňující 
pásek na ramenou
S – M – L – XL – XXL

96 12  € 4,75/Kč 128,–

Dámské tričko typu Heavy
185g/m², 100% ringspun bavlna, single jersey
vypasovaný střih, lemovka kolem krku
S – M – L – XL – XXL

48 12  € 4,75/Kč 128,–
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18188.550606600000
TeTee e Jayysys || 5555506060000

11818...5. 0660660661111
Tee Jays | 5061Teeee JaaaJays || 555555060611

1818.55060622
Tee Jays | 5062TT JJ || 50062

11881 .5506060633
TeTeT eee JaJaysysys || 5060 3

181818181 .5.5.5050505050500
TeTeTeTeeeeeee e JaJaJJJaaaysysysys ||||| 5555500050 0000000

1818181888.555.5.5500050505051111
Tee Jayssss ||| 55550505050 11

MelangeMelangeM lanżMelangeMelangeMelangeMelangelíMelangelangMelangelangMelangMelangelang

MelangeMelangeM lanżMelangeMelangeMelangeMelangeMelangelangMelangelangMelangMelangelang

Rollsaum am

Ausschnittrolovaný okrajRollsaum am a

AusschnittA sschnRollslslsls
rolled hemrolled hemrolled hemrolled hemRollsaum amlsaumollsaum amlsaummm
AusschnittAusschnittAusschnittAusschnittAusschnittAusschnittAusschnittRollsaum am

Ausschnittrolovaný okrajRollsaum am 
o
AusschnittA sschnrolled hemrolled hemrolled hemrolled hemRollsaum amlsaumollsaum amlsaummm
AusschnittAusschnittAusschnittAusschnittAusschnittAusschnittAusschnitt

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.5060 Tee Jays | 5060
Pánské tričko s neobroubeným výstřihem
160g/m², 100% dvakrát předepraná česaná
bavlna, single jersey
padnoucí střih, neobroubený hlubší výstřih,
dvojitý šev na lemu rukávů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,15/Kč 250,–

18.5061 Tee Jays | 5061
Dámské tričko s neobroubeným výstřihem
160g/m², 100% dvakrát předepraná česaná
bavlna, single jersey
padnoucí střih, neobroubený hlubší výstřih,
dvojitý šev na lemu rukávů
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,15/Kč 250,–

18.5062 Tee Jays | 5062
Pánské tričko s rolovacím okrajem rukávu
160g/m², 100% dvakrát předepraná česaná
bavlna, single jersey
padnoucí střih, hlubší výstřih s úzkým rip lemem,
lemovka kolem krku, úzká manžeta u rukávu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,15/Kč 250,–

18.5063 Tee Jays | 5063
Dámské tričko s rolovacím okrajem rukávu
160g/m², 100% dvakrát předepraná česaná
bavlna, single jersey
volnější střih, hlubší výstřih s úzkým rip lemem,
lemovka kolem krku, úzká manžeta u rukávu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,15/Kč 250,–

18.5050 Tee Jays | 5050
Pánské melange tričko
160g/m², 50% předepraná bavlna, 50%
polyester
měkká látka, melírovaný vzhled, „Vintage-styl“,
lemovka u krku, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,15/Kč 250,–

18.5051 Tee Jays | 5051
Dámské melange tričko
160g/m², 50% předepraná bavlna, 50%
polyester
mírně vypasivaný střih, měkká látka, melírovaný
vzhled, „Vintage-styl“, lemovka u krku, dvojité 
prošití
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,15/Kč 250,–
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denim melange

53

T-
Sh

irt
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

TE
E 

JA
YS



1818.0.05353530000
TTTeTeTeeeeeeeeee JaJaJaaaayyyssyy  | 55300

18188.0.0559555 0000
TeTeee JJJaJ ysyysy  | 55559009999

181 .888000000000005555555
Tee Jaysssssss |||| 8888800000 5

181818181818..8.8.800000000066666
TeTTTT eeeeee JJaJaJaysssss ||| 8800000000 66

1818181818.5.5.5500000000000000
TeTeTeT eee JaJaJaaaysysysy ||||| 55500000000000000000

1888.5.5.55555000000111
Tee JJaJaJJ ysysy || 5550000000011111

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.0530 
Tee Jays | 530
Pánské tričko s dlouhým rukávem
220g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, kvalitní bavlněný
Interlock, práno v silikonu pro velmi
hebký dotek, úzký žebrový lem
výstřihu, strečový, dvojité prošití 
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,10/Kč 465,–

18.0590 
Tee Jays | 590
Dámské tričko s dlouhým rukávem
220g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, kvalitní bavlněný
Interlock, práno v silikonu pro velmi
hebký dotek, úzký žebrový lem
výstřihu s elastanem, dvojité prošití 
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 16,30/Kč 440,–

18.8005 
Tee Jays | 8005
Pánské módní tričko
185g/m², 100% předepraná česaná
bavlna, žerzej
vypasovaný střih, 2-vrstvý výstřih
s Lycra®, lemovka u krku, dvojitě
prošito
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,15/Kč 220,–

18.8006 
Tee Jays | 8006
Pánské módní tričko s výstřihem 
do „v“
185g/m², 100% předepraná česaná
bavlna, žerzej
vypasovaný střih, 2-vrstvý V výstřih
s Lycra®, lemovka u krku, dvojitě
prošito
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,15/Kč 220,–

18.5000 
Tee Jays | 5000
Pánské luxusní tričko
160g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
vypasovaný střih, dvojitě prošito,
zpevňující lemovka na ramenou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,15/Kč 250,–

18.5001 
Tee Jays | 5001
Dámské luxusní tričko
160g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
vypasovaný střih, dvojitě prošito,
zpevňující lemovka na ramenou
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,15/Kč 250,–
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k t
Náprsní kapsa
B sttaschk tttascheh

Kieszeń na piersiach
Náprsní kapsa
Náprsní kapsa
BChest Pocket

Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

NáprsBCBKieszeń na piersiach
Náprsní kapsa
Náprsní kapsa
BChest Pocket

Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.0520 
Tee Jays | 520
Pánské tričko
220g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, kvalitní bavlněný
Interlock, práno v silikonu pro velmi
hebký dotek, úzký žebrový lem
výstřihu, strečový, dvojité prošití 
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,50/Kč 365,–

18.0580 
Tee Jays | 580
Dámské tričko
220g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, kvalitní bavlněný
Interlock, práno v silikonu pro velmi
hebký dotek, úzký žebrový lem
výstřihu, strečový, dvojité prošití 
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,15/Kč 355,–

18.8000 
Tee Jays | 8000
Pánské tričko
185g/m², 100% předepraná česaná
bavlna, hladký úplet
tubusovitý střih, dvojité stehy,
2-vrstvý kulatý výstřih s Lycra®, na
ramenou zpevňující lemovka, lze
prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 8,15/Kč 220,–

18.8050 
Tee Jays | 8050
Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná česaná
bavlna, hladký úplet
vypasovaný střih, dvojité stehy,
2-vrstvý kulatý výstřih s Lycra®, na
ramenou zpevňující lemovka, lze
prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 10 € 8,15/Kč 220,–

18.5002 
Tee Jays | 5002
Pánské tričko s výstřihem do „V“
160g/m², 100% česaná bavlna
lehce vypasovaný střih, měkký
povrch materiálu, hluboký V-výstřih, 
náprsní kapsa, lemovka na ramenou,
dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,95/Kč 270,–

18.5003 
Tee Jays | 5003
Dámské tričko s výstřihem do „V“
160g/m², 100% česaná bavlna
měkký povrch materiálu, hluboký
V-výstřih, náprsní kapsa, lemovka na
ramenou, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,95/Kč 270,–
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ra la gextra longextraextra długośćtra langa lanextra longextra langextra langextra lang
extra dlouhé
extra dlouhétraextra longextra longextra longextra longextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

extra longextra la gg
extra długość

extra longextra langextra langextra langtextra dlouhé
extra dlouhétraextra longextra longextra longextra longextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

 la gextra longextraextra długośćgextra longextra langextra langextra langtextra dlouhé
extra dlouhé
extra longextra longextra longextra longextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

ViskoseViscoseViskoseskoseViskózaViskoseeViskoseskoseskoseskoseWiskoza ViskosekoseVVViskoseViskoseViskosekoseViskoseViskoseViskoseViskoseViskoseViskoseViskose

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské elastické tričko
195g/m², 90% předepraná bavlna, 10% elastan
vypasovaný střih, hluboký kulatý výstřih s Lycra®, dvojité
švy,“full feeder“ elastan pro extra hebký dotek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 13,15/Kč 355,–

Dámské elastické tričko do V
175g/m², 90% předepraná bavlna, 10% elastan
lehce vypasovaný střih, extra dlouhý střih, V výstřih st Lycra®,
„full feeder“ elastan pro extra měkký dotek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 12,10/Kč 330,–

Dámské tričko
160g/m², 100% česaná bavlna
lehce vypasovaný extra dlouhý střih, měkký materiál pro 
maximální komfort, hlubší výstřih, úzký střih rukávů
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 11,90/Kč 325,–

Dámské elastické tričko s 3/4 rukávem
195g/m², 90% předepraná bavlna, 10% elastan
vypasovaný střih, hluboký výstřih s Lycra®, dvojité švy, „full 
feeder“ elastan pro extra měkký povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 15,10/Kč 410,–

Dámské dlouhé elastické tílko
175g/m², 90% předepraná bavlna, 10% elastan
vypasovaný extra dlouhý střih , hluboký výstřih s Lycra®, dvoji-
té švy, „full feeder“ elastan pro extra měkký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 12,10/Kč 330,–

Dámské elastické tričko s dlouhým rukávem
175g/m², 90% předepraná česaná bavlna, 10% elastan
extra dlouhý, lehcevypasovaný střih, hluboký výstřih s Lycra®,
„full feeder“ elastanstan pro extra měkký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 15,90/Kč 430,–
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1x1 Rippstrick
1 1 žebrov
1 1 Rippstrick

żebrowanie 1x1 rib
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick

 RippsttRipp1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstric1 Rippstr1 RippstrRippstrRippstr RippstRippstRippst

new fi tnew fi tnew fi tnew fi tnew fi tnew fi tnew fi tnew fi t

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna
dvouvrstvý kulatý výstřih s Lycra®, lemovka kolem krku
   4-6      8-10   12-14
104/116   128/140   152/164

50 10  € 5,20/Kč 140,–

Dámské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
vypasovaný střih,dvouvrstvý kulatý výstřih s Lycra®, lemovka 
kolem krku, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 5,90/Kč 159,–

Pánské tričko
150g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
bez bočních švů, dvouvrstvý kulatý výstřih s Lycra®, lemovka 
kolem krku, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10  € 5,90/Kč 159,–

Pánské elastické tričko do V
195g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
vypasovaný střih, dvojité švy,“full feeder“ elastan pro extra
hebký dotek, V výstřih s úzkým lemem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 14,70/Kč 400,–

Pánské tričko „Grandpa“ s dlouhým rukávem
250g/m², 100% předepraná bavlna
mírně vypasovaný střih, léga s 3 knofl íčky
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 18,70/Kč 505,–

Dámské tričko „Grandma“ s dlouhým rukávem
250g/m², 100% předepraná bavlna
mírně vypasovaný střih, léga s 5 knofl íčky
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 18,70/Kč 505,–
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Polos
Piqué – klassisches Material für Polos, gewebter Stoff , Struktur 
durch abwechselnd erhöhte und vertieft e Stellen, waff elartige 
oder körnige Oberfl äche

Single Jersey (Symbol) – typischerweise für T-Shirts verwen-
deter glatter Stoff  mit unterschiedlicher Außen- und Innenseite 
(Rechts/Links Ware), ideal zu bedrucken

Baumwolle ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gekämmte Baumwolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und
kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch-
wertiger, feiner, kräft iger und gleichmäßiger, die Oberfl äche 
ebenmäßig.

Ringgesponnene Baumwolle ist weicher, glatter und glänzen-
der als Open End (rotorgesponnenes) Garn. 

Pima Baumwolle – besonders hohe Qualität durch sehr lange
Fasern, Ernte von Hand und ideale Anbaubedingungen in Peru.
Eigenschaft en: besonders weich, leichter Glanz, besonders
strapazierfähig

Einlaufvorbehandlung – Dieses Verfahren wird angewandt,
h ll d k l h d h

geringem Ausmaß (Toleranzwerte) einlaufen.

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute

g
Polycotton – Mischung von Baumwolle und Polyester, um
Vorteile beider Materialien zu nutzen. Polos sind formstabiler,
farbbeständiger und teilweise mit 60° waschbar.

Stretch (Symbol) - kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt
wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des
Artikels zu erreichen
Lycra® - eingetragene Marke, Elasthanfaser

Rippstrick – Rechts/Rechts Ware Vorder- und Rückseite sehen
gleich aus häufige Verwendung an Kragen und Armbünd-
chen, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidung
zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) und
2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechte Maschen)

Flammgarn (Slub) – Verwendung von Garnen mit unterschied-
licher Dicke ergeben diesen Eff ekt

Heather/Melange – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendung 
2 verschieden farbiger Garne

new 144
16 Neuheiten 

11 neue Farben bei bestehenden 
ten

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Materialgewicht dieser Kategorie 
liegt zwischen 170 und 270g/m².
Heavy (Symbol) – schwere Polos
ab 200g/m²

60° waschbar

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
l b l k

Set-in Ärmel – gerade angesetzte
Ärmel

Raglan Ärmel – am Ausschnitt
angesetzte Ärmel, diagonaler 
Nahtverlauf

k b d – Extraband wird 
b d h h d

Kragen genäht für ein komfortableres
Tragegefühl

Polos
PiquéPiquéPiqué
durchdurch – klasický materiál na polokošile, tkaná látka, strukturo- klassisches Material für Polos, gewebter Stoff , Struktuklassisches Material für Polos, gewebter Stoff , Strukt

abwechselnd erhöhte und vertiefte Stellen waffelartigewechselnd erhöhte und vertiefte Stellen waffelartigevaný reliéf látky, povrch zrnitý nebo připomínající vafl edurch abwechselnd erhöhte und vertieft e Stellen, waff edurch abwechselnd erhöhte und vertieft e Stellen, waff e
oder körnige Oberflächeoder körnige Oberfläche

Single jerseySingle JerseySingle Jersey
deter glatter Sdeter glatter S – hladký úplet typický pro užití na trička s roz-

y (Symbol)Symbol)  typischerweise für T Shirts verwen  typischerweise für T Shirts verwen
toff mit unterschiedlicher Außen und Innenseiteff mit unterschiedlicher Außen und Innenseit

dílným povrchem  uvnitř a vně, ideální k potisku
deter glatter Stoff  mit unterschiedlicher Außen  deter glatter Stoff  mit unterschiedlicher Außen  
(Rechts/Links Ware) ideal zu bedrucken(Rechts/Links Ware) ideal zu bedrucken

BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost – vysokouwolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gutigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gu
auszeichnetauszeichnet

Česaná bavlnaGekämmte BauGekämmte B
k Fk F  – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwollewol  wird vor dem Spinnen parallelisiert und wird vor dem Spinnen parallelisiert und

erden entfernt Dadurch wird das Garn hochen entfernt Dadurch wird das Garn hochna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hochern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch
wertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächewertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächepovrchwertigewertige
ebenmebenm

g pRinggesponneneRinggesponnene je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“e BaumwolleBaumwolle ist weicher, glatter und glänz ist weicher, glatter und glänz
vder als der als 

Pima bavlnaPima BaumwPima Baum
F E tF E t – zvláště vysoká kvalita díky dlouhým vláknůmwolle  besonders hohe Qualität durch sehr lang besonders hohe Qualität durch sehr lang

von Hand und ideale Anbaubedingungen in Pern Hand und ideale Anbaubedingungen in Perruční sklizni a ideálním pěstitelským podmínkám v Peru.Fasern, Ernte von Hand und ideale Anbaubedingungen Fasern, Ernte von Hand und ideale Anbaubedingungen 
Eigenschaften: besonders weich leichter Glanz besondeEigenschaften: besonders weich leichter Glanz besondeVlastnosti: zvláště měkká, lehký lesk, velmi odolná.Eigenschaft en: besonders weich, leichter Glanz, besEigenschaft en: besonders weich, leichter Glanz, be
strapazierfähigt i fähi

Ošetření proti srážlivoEinlaufvorbehandlungEinlaufvorbehandlung – D – DDieses Verfahren wird angewanDieses Verfahren wird angewan
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in
tgeringem Ausmageringem Ausma

hohe Zugfehohe Zugfe evnost estigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringeestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr guteFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute 
velmi dobrá odolnost proti vlivu světlaLichtbeständigkeitLichtbeständigkeit
PolybavlnaPolycottonPolycotton – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou– Mischung von Baumwolle und Polyester, um– Mischung von Baumwolle und Polyester, um 
Vorteile bVorteile b

StrečStretcStretc
El hEl h– značka pro pružný materiálch (Symbol)(Symbol)  kennzeichnet ennzeichnet 

han Synthetikfaser die in geSynthetikfaser die in geElastanElasthanElasthan
i di d – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu zan  Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetztSynthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt

m eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desúčelem získání pružnosti a stability tvaru výrobkuwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestäwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestä
Artikels zu erreichenArtikels zu erreichenLycra® ArtikelsArtikels
Lycra®Lycra – chráněná značka, elastanové vláknozu erreichenerreiche

i t M k El th fi t M k El th f

RibRipRip
l il i – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,pstricktrick  Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen  Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen

ch aus häufige Verwendung an Kragen und Armbündaus häufige Verwendung an Kragen und Armbündvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribgleich aus, häufi ge Verwendung an Kragen und Armbündgleich aus, häufi ge Verwendung an Kragen und Armbünd
chen hohe Elastizität geringe Materialdichte Unterscheiduchen hohe Elastizität geringe Materialdichte Unterscheidu(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2xchen, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidungchen, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidung
zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) unzwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) unpravá očka)zwischen 1xzwischen 1x
2x2 Ripp (a2x2 Ripp (a

SFlamFlam – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efektmmgarn (Slub)mgarn (Slub) – Verwendung von Garnen mit unterschied – Verwendung von Garnen mit unterschied
licherlicher

Melange/melírHeather/MelanHeather/Melan– tgege – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu
v2 verschieden2 verschieden

Certifi kace:
Polokošile z bio-bavlny nabízí značka Kariban.
Všechny značky v této kategorii mají OOeko-Tex standard 
100 certifi kaci. U jednotlivých certifikkátů se dá zjistit,
které artikly jsou certifi kovány.

Další informace k certifi kacím, textilním sdružením a
iniciativám získáte na stranách 2-3.

144144144 vzorů polokošilPolo ModellePolo Modelle
161616 kNeuheitNeuheit

111111 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
výrobkůProduktProdukt

Top prodejné artiklyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány, dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

Gramáž materiálMaterialgewichtMaterialgewicht dd v této kategorii dieser Kategorie ieser Kategorie
se pohybuje mezi 170 a 270g/m²liegt zwischen 170 und 270g/m².liegt zwischen 170 und 270g/m².

y y pHeavy (Symbol) – schwere PolosHeavy (Symbol) – schwere Polos
gab 200g/ab 200g/

lze prát na 60°60° waschbar60° waschbar

(Neutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

Set inSet-inSet-in rukávy jsou klasicky rovně ÄrmelÄrmel – gerade angesetzt – gerade angesetzt
vsazené rukávyÄrmelÄrme

Raglánové rukávyRaglan ÄrmelRaglan Ärmel  am  
angesetzte Ärmel dangesetzte Ärmel d – našité odm Ausschnittschnitt

di llvýstřihu diagonálněangesetzte Ärmel, dangesetzte Ärmel, d
NahtverlaufNahtverlauf

Zpevňující lemovka u krkuNackenbandNackenband – Extraband wi – Extraband wi rdrd
zvláštní pásek našitý přes steh meziüber die Naht zwischen Körper undüber die Naht zwischen Körper und 
tělem a límcem pro komfortnější Kragen genäht für ein komfortabKragen genäht für ein komfortab
pocit při nošeníTragegefühlTragegefühl



01.0415
B&C | Safran Pocket

001.ID011111
B&CC | ID.000000111

011.ID1111111000000
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01.0000413
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Denim Krag
džínový límeček
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim KragenKołnierz z efektem 

džínový límeček
džínový límeček
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
D nim CollarCD nim Collar

Denim Kragen
Denim Krag
Denim Krage
Denim KD nim Kragen
D nim Krage
D nim K

jeansunim im nim Kraimim Knim Kranim Kranim Kranim Kraii

Denim Krag
džínový límeček
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim KragenKołnierz z efektem 

džínový límeček
džínový límeček
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen
D nim CollarCD nim Collar

Denim Kragen
Denim Krag
Denim Krage
Denim KD nim Kragen
D nim Krage
D nim K

jeansunim im nim Kraimim Knim Kranim Kranim Kranim Kraii

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Polkošile s náprsní kapsou
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
polo s krátkým rukávem, zesílená léga s 3 knofl íky tón v 
tónu, límeček a manžety rukávů 1x1 rib, náprsní kapsa uvnitř 
podšitá
M – L – XL – XXL

50 10  € 16,40/Kč 445,–

Polokošile
180g/m², 100% předepraná bavlna
pánské polo s krátkým rukávem, límeček  elastický 1x1 rib,
zesílená léga s knofl íky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 9,20/Kč 250,–

Dámské piqué polo
180g/m², 100% předepraná bavlna
dámské mírně vypasované polo,  plochý límeček, lemovka 
kolem krku, 2 knofl íčky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 9,20/Kč 250,–

Kontrastní polokošile
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
pánské tričko s krátkým rukávem, kontrastní prožek na límci,
rukávech a léze, zesílená léga s 3 knofl íky, límec a manžety 
1x1 rib
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 14,40/Kč 390,–

Pánské polo 
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
krátký rukáv, límeček s knofl íkovou légou s třemi knofl íky,
límeček z denimu, na rukávech výrazné lemy
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 14,90/Kč 405,–

Dámské polo tričko
180g/m², 100% předepraná bavlna
krátký rukáv, límeček s knofl íkovou légou s dvěma knofl íky, 
límeček z denimu, na rukávech výrazné lemy
XS – S – M – L – XL

25 5  € 14,90/Kč 405,–

white

black

ash

red

navy white black anthracite heather grey sand brown bottle green kelly green

real green chili gold orange pixel coral fuchsia red wine purple

light blue atoll royal blue navy

red/white

navy/white

denim/heather 
g yyyyyyyygrey

denim/navy

denim/burgundy

denim/heather 
ggg yygrey

denim/navy

denim/burgundy
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001.0400009
B&C | Saffrff an
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01.041144
B&C | Safranan LLLSLSSLS
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B&C | Safran Pure LSL /women

011.0486
B&CC | Safran /kidsd

fi gurbetont und kurz
betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

b tont und kut un
fi gurbetont und k
figurbetont 
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku

fi gurbetont und kurz
fitted and short

betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku

längerer Schnitt
longer cut

ngerer Schn
ngereer Schner Sch

przedłużany krój
längerer Schnitt
längerer Schnitt

ngerer Schn
ngerer Schn

gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské polo
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
dámské vypasované polo s krátkým rukávem., límeček a man-
žety 1x1 rib, zpevněná léga se 2 knofl íky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5  € 11,35/Kč 305,–

Polokošile
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
polo s krátkým rukávem, zesílená léga s 3 knofl íky tón v tónu, 
límeček a lemy 1x1 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10  € 11,35/Kč 305,–

Dámské piqué polo
180g/m², 100% předepraná bavlna
dámské piqué polo klasického střihu se 3 knofl íčky, na límečku
a rukávech úzké žebrované manžety (1x1 cm)
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5  € 11,35/Kč 305,–

Polo tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
polo s dlouhým rukávem, zesílená léga s 3 knofl íky tón v tónu, 
límeček a lemy 1x1 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

40 10  € 15,10/Kč 410,–

Dámské polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
dámské velmi vypasované polo s dlouhým rukávem. Límeček a
manžety 1x1 rib, zpevněná léga se 4 knofl íky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 15,10/Kč 410,–

Dětské polo
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
dětské polo s krátkým rukávem, límeček a manžety rukávů 
1x1 rib, léga s 2 knofl íky
  5-6       7-8      9-11   12-14

110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 10,60/Kč 285,–

white* black* dark grey heather grey*

pacifi c grey brown bottle green* kelly green

real green pixel turquoise pistachio pixel lime

gold pumpkin orange red* fuchsia

pixel pink purple sky blue* atoll

royal blue* navy* real turquoise

white* black* dark grey heather grey*

pacifi c grey ash sand brown

khaki bottle green* kelly green real green

pixel turquoise pistachio gold

pumpkin orange red* fuchsia burgundy

pixel pink purple sky blue atoll

royal blue* navy* real turquoise

black* dark grey heather grey*

pacifi c grey brown bottle green* kelly green

real green pistachio gold pumpkin orange

red* fuchsia burgundy purple

sky blue* atoll royal blue* navy*

white*

black*

heather grey

ash

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red*

royal blue

navy*

white

black

brown

red

royal blue

navy

white

black

pacifi c grey

real green

pixel turquoise

pixel lime

gold

pumpkin orange

red

fuchsia

pixel pink

sky blue

royal blue

navy
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15.3800
Gildan | 3800

15.758L
Giildan | 75800000 L

155.7558555 0
Gilddana || 7775800

fi gurbetont und kurz
fitted and short

betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

betont und ku
betont un

fi gurbetont und k
figurbetont
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz
figurbetont und kurz

gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku
gurbetont und ku

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Polo s dlouhým rukávem
230g/m², 100% předepraná česaná bavlna
pánské velmi jemné pique polo s dlouhým rukávem, zesílená
léga se 3 knofl íky, límeček a okraje rukávů 1x1 rib, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL

40 10  € 21,60/Kč 585,–

Polokošile
230g/m², 100% předepraná česaná bavlna
polo s krátkým rukávem, knofl íková léga se třemi knofl íky tón
v tónu, boční rozparky, lemy 1x1 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10  € 17,–/Kč 460,–

Dámské polo
230g/m², 100% předepraná česaná bavlna
dámské polo velmi vypasované, s krátkým rukávem,límeček rib
1x1,knofl íková léga se 2 knofl íky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 17,–/Kč 460,–

Bavlněné piqué polo
220g/m², 100% předepraná piqué bavlna
piqué polo, 3 knofl íčky v barvě dřeva, dvojitě prošitý spodní 
lem a manžety,  límeček a manžety žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

36 0  € 9,85/Kč 265,–

Dámské piqué polo tričko
207g/m², 65% polyester, 35% bavlna
mírně vypasované polo, žebrované manžety, boční rozparky a
plochý límeček, spodní lem je dvojitě prošitý
S – M – L – XL – XXL

36 0  € 11,80/Kč 320,–

Pánské piqué polo
207g/m², 65% polyester, 35% bavlna
plochý límeček, léga se 2 knofl íčky,  žebrované manžety, boční 
rozparky a  spodní lem a ramena dvojitě prošitá
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 0  € 11,80/Kč 320,–

black

dark grey

heather grey

red

navy
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black*

heather grey
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16.3402222
F.O.L. | 6666665/5/5/5/5/5/5/35353535353535 PPPPPPiqiqqiqiqueuuuuu PPPPPoloo o

11161 .321111222
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16.32004 F.O.L. 
HeHeavavy y 65655555/35 Pique Polo

16.33088888
F.O.L. | 65/////35 Pockeeeet Polo

161611 .33.341777
F.F.F.O.O.O L.LL | KKids s 6556 /35 PoPololo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Piqué polo
170g/m², 65% polyester, 35% bavlna
kllasický límeček, léga- 3 stejnobarevné knofl íčky, lem kolem 
krku a ramenní švy  vyztužené, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 11,70/Kč 315,–

Dámské piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
volnějšího střih, léga s 2 stejnobarevnými knofl íčky, úpletový
límec a okraje rukávu, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 10,40/Kč 280,–

Dětské polo
170g/m² , 65% bavlna, 35% polyester
léga se 2 stejnobarevnými knofl íčky, vyztužené ramenní švy a 
lem u krku, možno prát na 60° C
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 9,35/Kč 255,–

16.3308 F.O.L. | 65/35 Pocket Polo
Piqué polo s kapsou
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
kapsička na levém prsu, klasický límeček, 3 stejnobarevné 
knofl íčky a boční rozparky, možno prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 13,25/Kč 360,–

16.3204 
F.O.L. | Heavy 65/35 Pique Polo
Piqué polo
230g/m², 65% bavlna, 35% polyester
léga s 3 stejnobarevnými knofl íčky, plochý límeček,vyztužené 
ramenní švy a lem u krku, možno prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,40/Kč 390,–
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F.F.O.O.L.L. ||| LLadadadady-y-y FiFiiittt t Premium m PoPoollolo

1616.3.33321212 888
FF.OO.O.O.L.L.L. || PPrereeemim umm PPolo oooooo

16.33333333131133 0
F.O.L. | PPPremium PPoolo LLSL

16..300000
F.O.L.L.. || Heaavyvy PPPoololoo

16.3214
F.O.L. | Original Polo

1166..35656565 0000
F.O.L. | Lady-Fit Polo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské piqué polo
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, 2 stejnobarevné knofl íčky a na rukávech 
elastické žebrované manžety, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12  € 12,70/Kč 345,–

Piqué polo
180g/m², 100% bavlna
plochý žebrovaný límec, léga se 3 knofl íky tón v tónu, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12  € 11,60/Kč 315,–

Piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% bavlna
plochý žebrovaný límec, léga se 3 knofl íky tón v tónu, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12  € 15,75/Kč 425,–

Piqué polo
100% bavlna
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky, záševky na zádech, boční 
rozparky a klasický límeček, na spodním lemu a rukávech jsou 
úzké lemy (1x1 rib)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12  € 17,60/Kč 475,–

Pánské piqué polo
180g/m², 100% bavlna
klasický střih, žebrový límeček, léga s 2 stejnobarevnými
knofl íčky, stejnobarevná lemovka kolem krku, rukávy obšité 
bez patentu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

48 6  € 10,95/Kč 295,–

Dámské polo
220g/m², 97% bavlna, 3% elastan
přiléhavý střih, měkký pružný materiál, úpletový límeček, úzká
léga se 2 stejnobarevnými knofl íčky, úpletové manžety na
rukávech, boční rozparky
XXS* – XS – S – M – L – XL – XXL
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 12  € 12,75/Kč 345,–

white black light 
graphite heather grey ash khaki forest green bottle green kelly green lime

orange fuchsia red burgundy light pink purple sky blue azure blue royal blue navy deep navy

white

black

ash

forest green

red

royal blue

navy

deep navy

black

charcoal

brick red

deep navy

white

black

forest green

red

royal blue

deep navy

black

fuchsia

red

light pink

sky blue*

deep navy

64

Po
lo

s
FR

UI
T 

O
F 

TH
E 

LO
O

M



02.0712
James & Nicholson | JNNN 7771212

02.0711
Jaames & & Nicholson | JN 711

02.0714
James & Nicholson | JN 714

0202202000 .0713
JaJ mmes & Nichcholson | JNNN 7713

02.0964 Jaaamemememmm s &&& &
Nicholson | JNN 9646464

02.0096969 99 9 JaJamememem sss && & 
NiNichchololllsosososonnnn |||| JNJNNJNJN 9999969696969696

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in 

K ntrastfarbeK in contrasting color
K ntrastfarbeK gen Knopfl eiste und Seitenschlitze in

K gen Knopfl eiste und Seiten

K gKKołnierzyk przypięty na guziki, wstawki ze 

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in 

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in 

KKKKKragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

n Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

Kragen, Knopfl eiste und Seitenschlitze in

wzorem po wewnętrznej stronie kołnierza

in contrasting color
in contrasting color

Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbetrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0712 James & 
Nicholson | JN 712
Pánské piqué polo
190g/m², 100% bavlna
klasický střih, konfenkční límec po-
tištěná vsadka uvnitř límce, dvojitý
záševek na zádech, 4 knofl íky tón
v tónu, boční rozparky, předepraný
vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

02.0711 James & 
Nicholson | JN 711
Dámské piqué polo
190g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, konfenkční límec, 
potištěná vsadka uvnitř límce, dvoji-
tý záševek na zádech, 4 knofl íky tón
v tónu, boční rozparky, předepraný
vzhled
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

02.0714 James & 
Nicholson | JN 714
Pánské piqué polo, dlouhý rukáv
190g/m², 100% bavlna
klsický střih, konfenkční límec,
potištěná vsadka na límci a uvnitř 
manžet, dvojitý záševek na zádech,
5 knofl íků tón v tónu, boční rozpar-
ky, předepraný vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,90/Kč 650,–

02.0713 James & 
Nicholson | JN 713
Dámské piqué polo, dlouhý rukáv
190g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, konfenkční límec, 
potištěná vsadka na límci a man-
žetách uvnitř, dvojitý záševek na
zádech, 5 knofl íků tón v tónu, boční 
rozparky, předepraný vzhled
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,90/Kč 650,–

02.0964 James & 
Nicholson | JN 964
Pánské polo
200g/m², 100% česaná bavlna
výstřih tvořený límečkem a knofl í-
kovou légou se třemi knofl íky, ve 
výstřihu kontrastní kostkovaný lem,
boční rozparky, půlměsíc na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

02.0969 James & 
Nicholson | JN 969
Dámské polo
195g/m², 100% česaná bavlna
výstřih je tvořen límečkem a knofl í-
kovou légou se čtyřmi knofl íky, ve 
výstřihu kontrastní kostkovaný lem,
boční rozparky, příjemný materiál
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

new new

new new

white/
ynavy white

black/
white titanium

graphite/
white red

red/blue white

royal/
ynavy white

navy/
ggwhite light blue

white/
ynavy white

black/
white titanium

graphite/
white red

red/blue white

royal/
ynavy white

navy/
ggwhite light blue

white/
ynavy white

black/
white titanium

graphite/
white red

red/blue white

royal/
ynavy white

navy/
gwhite light blue

white/
ynavy white

black/
white titanium

graphite/
white red

red/blue white

royal/
yynavy white

navy/
gwhite light blue

white/navy/white white/blue-
yyellow-white white/dark denim

black/black white black/light denim graphite/
g p /graphite/white

lime green/lime 
g /green/white

dark orange/dark 
g /orange/white

dark orange/
gblue-orange-white

red/dark denim red/red/white purple/purple/
white

glacier blue/
g /glacier blue/white royal/royal/white royal/blue-green-

white

navy/navy/white navy/red-
ynavy-white navy/light denim

turquoise/
q /turquoise/white
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02.0705
James & Nicholson | JJJJNJ 77777770505055

022.000007070707077 6666
JaJ meeeeess & & NiNiNNichchhhchololololo sosooos nn | JNJ  706

02.0703
JaJames & & NiN cholsonn | JNJNJNJ 77030303

0200 .0.000070770707070444
JaJ mmmem s & & & &&& NiNiNiNNiNiNiN chchchchcc ololson | JN 704 

02.0918
James & Nichoollsosonn | | JNN 999181111

02.0356
James & Niichhololololsosososon | ||| JNJNJ 3335656566

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0705 James & 
Nicholson | JN 705
Dámské polo
170g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně vypasované polo s 5 knofl íčky, 
na konci rukávů a na límcí úplet v
kontrastní barvě, příjemný materiál,
vhodné pro sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,30/Kč 390,–

02.0706 James & 
Nicholson | JN 706
Pánské polo tričko
170g/m², 65% polyester, 35%
bavlna, žerzej
mírně vypasovaný střih, léga s 5
knofl íčky, úpletový límec a manžety 
rukávů v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,30/Kč 390,–

02.0703 James & 
Nicholson | JN 703
Dámské piqué polo
170g/m², 100% bavlna
mírně vypasovaný střih, melírovaný
vzhled, léga s 5 knofl íčky, na konci
rukávů a na límci  kontrastní pruhy, 
jemná struktura piqué
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,80/Kč 620,–

02.0704 James & 
Nicholson | JN 704 
Pánské piqué polo tričko
170g/m², 100% bavlna
melírovaný vzhled, léga s 3 kno-
fl íčky, na konci rukávů a na límci 
kontrastní pruhy, jemná struktura
piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,80/Kč 620,–

02.0918 James & 
Nicholson | JN 918
Piqué polo
190g/m², 100% česaná bavlna
knofl íky perleťového vzhledu, plete-
ný límec a manžety rukávů, lemovka 
u krku, dvojité prošití průramků a
ramen, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,70/Kč 370,–

02.0356 James & 
Nicholson | JN 356
Dámské elastické polo
200g/m²,  95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, měkké elastické 
piqué, boční rozparky, pletený
límec, lemovka u krku, 3 knofl íky
perleťového vzhledu, prodloužený
zadní díll
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,90/Kč 375,–

black
grey heather/

ynavy

green melange/
gdark green

orange melange/
gdark orange

wine melange/
wine

blue melange/
ynavy

turquoise me-
g qlange/turquoise

black melange/
black

grey heather/
ynavy

green melange/
gdark green

orange melange/
gdark orange

wine melange/
wine

blue melange/
ynavy

turquoise me-
g qlange/turquoise

black/white

grenadine/white

light blue/white

navy/white

caribbean green/
white

black/white

grenadine/white

light blue/white

navy/white

caribbean green/
white

white

black
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lime green

orange

pink

red

royal

navy

turquoise

white

black

mid grey
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02.0070
James & Nicholson | JN 70

02.070K
James & Nicholson | JN 70K

02.0071
James & Nicholson | JN 71

02.0000002020 222
James & &&&& &&&&& NiNNNNNN chchcholololsosos n | JNJNN 222222

02.0774747488
James &&& & & NiNiNiichchchchhhholooolsooosonnnn |||| JNJNJNJN 777748484848

02.00020220 0
James &&&&& Nichchchhhchholoololololo soosossos nnn |||||| JNJNJNJNJN 222222000000

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Piqué polo
195g/m², 100% česaná bavlna
velmi jemná kvalita piqué, boční rozparky, pletený límec a
manžety, dvojité švy na ramenou a průramcích, knofl íky tón 
v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 13,60/Kč 370,–

Dětské polo
195g/m², 100% česaná bavlna
velmi jemná kvalita piqué, boční rozparky, pletený límec a
manžety, dvojité švy na ramenou a průramcích, knofl íky tón
v tónu
 XS          S          M          L          XL        XXL

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

50 10  € 11,40/Kč 310,–

Dámské polo tričko
195g/m², 100% česaná bavlna
velmi jemná kvalita piqué, boční rozparky, pletený límec a
manžety, dvojité švy na ramenou a průramcích, knofl íky tón
v tónu
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 12,50/Kč 340,–

Polo s dlouhým rukávem
220g/m², 100% česaná bavlna
pletený límec a manžety rukávů, lemovka u krku, dvojité švy
na průramcích a ramenou, léga s 3 knofl íky tón v tónu, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 20,–/Kč 540,–

Polo
180g/m², 100% bavlna
pletený límeček, lemovka u krku, léga s 3 knofl íky tón v tńu,
rovné rukávy bez manžet
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 11,–/Kč 300,–

Polo
200g/m², 100% bavlna
pletený límeček, lemovka u krku, dvojité švy průrmků a ramen,
knofl íky tón v tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10  € 13,30/Kč 360,–

white black graphite grey heather stone brown olive fern green irish green lime green light yellow

yellow gold yellow orange dark orange signal red grenadine tomato red wine rose aubergine purple

lilac light blue sky blue aqua pacifi c royal dark royal petrol navy turquoise mint

white

black

red

navy

white

black

graphite

grey heather

ash

dark green

irish green

lime green

orange

red

royal

navy

turquoise

black

dark grey

ash

light grey

stone

khaki

dark green

gold yellow

orange

red
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dark royal

navy
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02.098888800 00 JaJ mes &
Nicholson || JN 980

0202.09799 JaJaJaJ memes s && 
Nichcholololololssososon n || JJNJN 997979

02020202.0.0.0030330344 44 JaaaJaamememeem ss &
NiNichchollolsosonn || JNNNJN 33344

020202022 000.0000939393393939393344444444 4 JJaJaJaJ meeeess ss ss & &
NiNiNNiNiiichchcchololololoololo sssssonnn n | JNNNNN 9999934343434

02020 .0.005565655 9 9 JaJ memessss && 
NNiNiN chchchololollssosooson | JNJNN 5569696666

0202220 .0. 568 Jamememeem s & 
Nichhhhhooloo son | JNNNNNN 5555568

FlammgarnSl bPrzędza typu Slub
FlammgarnFlammgarnSl b Yarnl mmgarFlammgarnFlammgarnFlammgarnFFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Flammgal b příze
Przędza typu Slub

FlammgarnFlammgarnl b přízelFlammgarnFlammgarnFlammgarnFSl b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0980 
James & Nicholson | JN 980
Pánské polo  „Urban“
180g/m², 100% bavlna, hladký úplet vyroben ze 
strakaté příze
kontrastní zdobné švy, knofl íkovou léga s 3
knofl íky, kolem rukávů, na límečku a ve výstřihu
jsou výrazné kontrastní lemy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,–/Kč 595,–

02.0979 
James & Nicholson | JN 979
Dámské polo tričko „Urban“
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih,kontrastní zdobné švy, knofl íko-
vou léga s 5i knofl íky, kolem rukávů, na límečku a 
ve výstřihu jsou výrazné kontrastní lemy
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,–/Kč 595,–

02.0034 
James & Nicholson | JN 34
Polo 
210g/m², 100% česaná bavlna
klasická piqué struktura, pletený límec a manžety
rukávů, půlměsíc na zádech, lemovka u krku,
stejnobarevné knofl íky, boční rozparky, dvojité
prošití  lemu, ramen a průramků, kontrastní 
proužek na límci a lemu rukávů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,90/Kč 485,–

02.0934 
James & Nicholson | JN 934
Dámské polo
220g/m², 100% česaná bavlna
pletený límec a manžety rukávů, boční rozparky,
lemovka u krku, knofl íky tón v tónu,, dvojité 
švy na ramenou, lemu a průramcích, kontrastní 
proužek na límci a rukávech
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,50/Kč 475,–

02.0569 
James & Nicholson | JN 569
Pánské elastické polo
170g/m², 95% bavlna, 5% elastan, hladký úplet
pletený límec a manžety rukávů s úzkým
kontrastním proužkem, lemovka u krku, boční 
rozparky, knofl íky tón v tónu, antibakteriální 
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,50/Kč 585,–

02.0568 
James & Nicholson | JN 568
Dámské elastické polo
170g/m², 95% bavlna, 5% elastan, elastický
hladký úplet
mírně vypasovaný střih, pletený límec a manžety
rukávů s úzkým kontrastním proužkem, lemovka 
u krku, boční rozparky, knofl íky tón v tónu,
antibakteriální úprava
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 585,–

white/navy graphite/azure

fern green/navy yellow/navy

orange/navy tomato/navy

azure/navy navy/fern green

white/red white/navy

black/orange black/silver

frog/white lime green/white

orange/white red/white

royal/white navy/white

white/black black/white

graphite/white irish green/white

lime green/white orange/white

red/white aqua/white

royal/white navy/white
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02.0708
James & Nicholson || || JNNNJN 7708080

022.0070707
James & NiNichchololsoon n | | JN 70707

02.0710
Jaamem s & & NiNichc oololo sosoosooonnn nn n | JNNN 7710100

0202.0.0707099
JaJamemess & && NiNN chhololsoson | JJNJNJ 770909

02.0966
James & Nicccchhhololoolololsooooson | JNJN 99666

022222.0096999655555
Jameeemes & & NiNNiiNiiNiNN chchchololo sosoon nn | |||| JNJN 99999999965655

it UV-Schutz
s UV ochranou
mit UV-Schutz
mit UV-Schutznn
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutzhronait UV-SchutU rano
mit UV-SchutV-SchUV-Schtio
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut

Pima Baumwollecottpima bavlna
pima cotton
pima cotton

Bawełna Pima
Pima Baumwoll
Pima Baumwoll

pima bavlna
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwmpima cotton
pima cotton
pima coma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwo
ma Baumwo
ma Baumwo

Pima Baumwolle
pima bavlna
ma Baumwo
mpima cotton
pima cotton
ma Baumwo
ma Baumwma Baumwo
ma Bauima bavlnaBauPimPim

ollolllna
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwmma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwo
ma Baumwo
ma Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0708 James & 
Nicholson | JN 708
Pánské pima piqué polo
180g/m², 100% bavlna „pima“
klasický střih, límec úplet, léga s 3
knofl íky v barvě titanu, úpletový lem
rukávu, boční rozparky, pima bavlna
vysoké kvality
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,80/Kč 620,–

02.0707 James & 
Nicholson | JN 707
Dámské pima piqué polo
180g/m², 100% bavlna „pima“
vypasovaný střih, límec úplet, léga
s 5 knofl íky v barvě titanu, úplet
na lemu na rukávu, boční rozparky, 
pima bavlna vysoké kvality
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,80/Kč 620,–

02.0710 James & 
Nicholson | JN 710
Pánské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% elastan
klasický střih, límec úplet, léga s 3
knofl íky, úpletový lem rukávu, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,40/Kč 555,–

02.0709 James & 
Nicholson | JN 709
Dámské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, límec úplet, léga s
5 knofl íky, úpletový lem na rukávu, 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,40/Kč 555,–

02.0966 James & 
Nicholson | JN 966
Pánské polo Coldblack®
215g/m², 100% česaná bavlna
kontrastní proužek na límci a 
rukávech, UV ochrana 30+, léga s 3
knofl íky tón v tónu, lemovka u krku 
v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 32,50/Kč 880,–

02.0965 James & 
Nicholson | JN 965
Dámské polo Coldblack®
215g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan
vypasovaný střih, kontrastní proužek 
na límci a rukávech, UV ochrana
30+,  léga s 5 knofl íky tón v tónu,
lemovka u krku v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 32,50/Kč 880,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Polo s náprsní kapsou
210g/m², 60% bavlna, 40% polyester
kvalitní strukturované piqué, pletený límec a manžety rukávů,
boční rozparky, lemovka u krku, našitá náprsní kapsa, knofl íky 
tón v tónu, dvojité prošití průramků a ramen
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 16,90/Kč 460,–

Polo s dlouhým rukávem a náprsní kapsou
210g/m², 60% bavlna, 40% polyester
kvalitní strukturované piqué, pletený límec a manžety rukávů,
boční rozparky, lemovka u krku, našitá náprsní kapsa, knofl íky
tón v tónu, dvojité prošití průramků a ramen
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 20,–/Kč 540,–

Polo se zipem
210g/m², 60% bavlna, 40% polyester
kvalitní strukturované piqué, pletený límec a manžety rukávů,
boční rozparky, lemovka u krku, zapínání na zip tón v tónu,
dvojité prošití průramků a ramen
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 16,90/Kč 460,–

Polo
160g/m², 100% polyester
hladký úplet “Bird Eye“, dvojité prošití průramků a ramen,
lemovka u krku, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 11,60/Kč 315,–

Dámské polo s dlouhým rukávem
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
měkká jemná struktura elastického piqué, boční rozparky,
pletený límec a manžety rukávů, dlouhá úzká léga, dvojité 
prošití průramků a ramen
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 16,40/Kč 445,–

Piqué polo „Campus“
240g/m², 100% česaná bavlna
klasická kvalita piqué, kontrastní lem rukávů a léga s knofl íky 
tón v tónu, zesílené boční rozparky v kontrastní barvě, dvojité 
prošití na ramenou a lemu
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 20,40/Kč 555,–

white

black

anthracite 
melange

brown

dark green

red

royal

navy

white

black

anthracite

royal

navy

white

black

green

red

white

white

black

brown

pink

red

navy

turquoise

white/black

black/red

graphite/aqua

grass/navy

terra/navy

turquoise/white

70

Po
lo

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N



02.0988
Jamess & Nicholsosososon nn | JNN 99888888

02.098888877
James & & & NiNiN chchchololsoson n | JNJN 9987877

02.0990
James & Nicholsooon nn | | JNJN 999090

02.09888899
Jamem s & NNiNichhhholooololoolsososos n n | | JNJNJJJJ 99898989

02.0986
James & Nicholsosooos n |||| | JNJNJNJNJNJ 999999868686868

022222.0.0. 98989 5
Jaaamemesss & & & NiNNichcc ololson n | | JNJNN 988858

Denim Kragen und 

K opfleisteDenim Kragen und
Denim Kragen und

légK łnierz z efektem
Denim Kragen und
Denim Kragen und
d nim colla ček ač

Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
d im collar andllar an

im collar 
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und

jeansu oraz guziki
K opfleiste

button placket
button placket

Knopfl eiste
Knopfl eiste
Knopfl eiste
Knopfl eistelégn ppopfl eiopfl eopfl eopfl eopfl eopfl epfl e

Denim Kragen und d

K opfleiste
b tton placket

K opfleistei tDenim Kragen und
Denim Kragen und

fleK łnierz efektem
im Kragen und

d nimim Kragenim Kragi Krage
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und
Denim Kragen und

jeansu oraz guziki
nopfl eis

button placket
button placket

Knopfl eiste
Knopfl eiste
Knopfl eiste
Knopfl eistelégopopfl eiopfl eopfl eopfl eopfl eopfl epfl e

Spray Print - colour m y
Spray Prin

bleed during washi g
barvy se mohou vypí
bleed during washi g

ed during waSprayowy nadruk - może 

Spray Print - colour may 

Spray Print - colour may
Spray Printi k nástřikem -řik

ray Print - colour m
ray Print - colour m
ray Print - colour m
ray Print - colour m

Spray Print - 
Spray Print - 
Spray Print -
Spray Print -
Spray Print -
Spray Print -
Spray Print 

farbować podczas prania 

barvy se mohou vypírat
barvy se mohou vypírat

k nn ausbluten
bleed during washing 
bleed during washing
bleed during washing
bleed during washing

kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0988 James & 
Nicholson | JN 988
Pánské polo „Gypsy“
140g/m², 100% bavlna, žerzej
přiléhavý střih, látkový límec, 
nápadná technika potisku, dlouhá
knofl íková léga, malá náprsní kapsa, 
vypírací barva
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,40/Kč 555,–

02.0987 James & 
Nicholson | JN 987
Dámské polo „Gypsy“
140g/m², 100% bavlna, žerzej
přiléhavý střih, látkový límec, 
nápadná technika potisku, dlouhá
knofl íková léga, malá náprsní kapsa, 
vypírací barva
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,40/Kč 555,–

02.0990 James & 
Nicholson | JN 990
Pánské polo
150g/m², 100% bavlna
melírovaný vzhled, 3 knofl íčky, 
malá náprsní kapsa. límeček i léga z
džínové tkaniny, lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,40/Kč 690,–

02.0989 James & 
Nicholson | JN 989
Dámské polo
150g/m², 100% bavlna, piqué
melírovaný vzhled, 4 knofl íčky, 
malá náprsní kapsa. límeček i léga z
džínové tkaniny, lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,40/Kč 690,–

02.0986 James & 
Nicholson | JN 986
Pánské polo
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
piqué
polo se 3 knofl íčky a bočními 
rozparky, na límečku a manžetách 
proužky v kontrastních barvách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,–/Kč 540,–

02.0985 James & 
Nicholson | JN 985
Dámské polo
190g/m²,  95% bavlna, 5%
elastan, piqué
mírně vypasovaný střih, 5 knofl íčků,
boční rozparky, na límečku a manže-
tách proužky v kontrastních barvách
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,–/Kč 540,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K243 Kariban | K243
Pánské polo s dlouhým rukávem
220g/m², 100% bavlna
polo  s dlouhým rukávem a 3 knofl íčky, boční rozparky a elas-
tické žebrované manžety, uvnitř límečku je kontrastní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 21,20/Kč 575,–

20.K244 Kariban | K244
Dámské polo s dlouhým rukávem
220g/m, 100% bavlna
mírně vypasovaný střih, žebrovaný límeček, kontrastní proužek 
na límci a bočních rozparcích, léga se 2 knofl íky 
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 17,75/Kč 480,–

20.K245 Kariban | K245
Pánské piqué polo
220g/m², 100% bavlna
léga se 2 knofl íčky, dvojitě pletený límeček uvnitř v kontrastní 
barvě, kontrastní lem u krku, na konci rukávů jsou pletené
manžety, boční rozparky s kontrastními prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 25,40/Kč 690,–

20.K252 Kariban | K252
Dámské kontrastní polo
220g/m², 100% bavlna
mírně vypasované polo s 5 knofl íčky, boční rozparky, dvojitě
pletený límeček uvnitř v kontrastní barvě a kontrastní lem u
krku, na konci rukávů pletené manžety
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 21,70/Kč 590,–

Dvoubarevné polo „Flag“
220g/m², 65% polyester, 35% piqué bavlna, žerzej
dvoubarevné polo  se 3 knofl íčky, plochý límeček, boční roz-
parky a je dvojitě prošito, na bocích jsou panely v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 17,75/Kč 480,–

Basebalové polo
200g/m², 100% bavlna, piqué
2 knofl íčky, kontrastní raglánové rukávy, dvojitě prošité lemy, 
příjemný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5  € 18,–/Kč 490,–

Pánské žerzejové polo tričko „Ray“
210g/m², 100% bavlna
Pánské pruhované žerzejové polo košilový límeček, 3 knofl íč-
ky a boční rozparky, na konci rukávů jsou manžety.
M – L – XL – XXL

20 5  € 23,20/Kč 630,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K241 
Kariban | K241
Pánské polo
220g/m²,  100% bavlna
kontrastní zdobný proužek na
límci a bočních rozparcích, léga se 3
knofl íky, dvojitý šev, lze prát na 60°
(oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 17,75/Kč 480,–

20.K242 
Kariban | K242
Dámské polo
220g/m²,  100% bavlna
mírně zúžený střih, léga se 2 knofl íč-
ky, plochý límeček a boční rozparky,
uvnitř límečku kontrastní lem, lze
prát na 60° (oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 16,05/Kč 435,–

20.K209 
Kariban | K209
Pánské bio piqué polo
220g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza
límec a manžety na rukávech
žebrovaný úplet, zpevňující lemovka 
kolem krku, léga se 3 knofl íky tón 
v tónu, neutrální velikostní label,
zesílené boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 14,90/Kč 405,–

20.K210 
Kariban | K210
Dámské piqué polo z organické 
bavlny
220g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza
límec a manžety na rukávech
žebrovaný úplet, zpevňující lemovka 
kolem krku, léga se 4 knofl íky tón 
v tónu, neutrální etiketa, zesílené
boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,90/Kč 405,–

20.K240 
Kariban | K240
Dámské elastické polo  „Brooke“
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, úpletový  límeček
se zpevňující lemovkou u krku, boč-
ní rozparky, léga se 2 stejnobarev-
nými knofl íčky, dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 18,40/Kč 500,–

20.K239 
Kariban | K239
Pánské elastické polo 
220g/m²,  95% bavlna, 5% elastan
úpletový  límeček se zpevňující 
lemovkou u krku, boční rozparky, 
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky,
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 21,80/Kč 590,–
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202020.2..220202001111
KaKaKariribabab n n n | | KVKVKV222222 01001

20.2200
KaaK rir ban | KVKV22222 0000

20.K236
Kariban | K236

20.K23333555
Kaa iriribbabbann n n ||| K22353533553535

20.K238
Kariban | K238

20000.KKK2222222227
Karibabaannn n | K22272

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.2201 
Kariban | KV2201
Dámské „vintage“ polo
220g/m², 220g/m², 100% přede-
praná bavlna
ve vintage stylu, 2 kontrastní 
knofl íčky, boční rozparky, dvojitě
prošité, uvnitř límečku módní lem v 
kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,30/Kč 630,–

20.2200 
Kariban | KV2200
Pánské „vintage“ polo
220g/m², 220g/m², 100% přede-
praná bavlna
ve vintage stylu, 2 kontrastní 
knofl íčky, boční rozparky, dvojitě
prošité, uvnitř límečku módní lem v 
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 24,80/Kč 670,–

20.K236 
Kariban | K236
Dámské elastické polo  „Kim“
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
mírně zúžené elastické polo, 3
knofl íčky, košilový límeček, na 
límečku ozdobný lem, dvojité prošití 
rukávů a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 20,70/Kč 560,–

20.K235 
Kariban | K235
Pánské elastické polo
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
mírně zúžené elastické polo, 3
knofl íčky, košilový límeček, na 
límečku ozdobný lem, dvojité prošití 
rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 23,80/Kč 645,–

20.K238 
Kariban | K238
Dámské žerzejové polo
180g/m², 100% česaná bavlna
mírně zúžené, žerzejový hladký
límeček, 3 stejnobarevné knofl íčky, 
dvojitě prošité lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 12,20/Kč 330,–

20.K227 
Kariban | K227
Pánské žerzejové polo 
180g/m², 100% česaná bavlna
klasický límeček, 4 knofl íčky, skryté
stehy na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 14,70/Kč 400,–

vintage charcoal

vintage grey

vintage white

vintage green

vintage blue

vintage navy

vintage charcoal

vintage grey

vintage green

vintage red

vintage blue

vintage navy

white

black

white

black

white

black

cappuccino

red

sky blue

navy

black*

light orange

red*

cappuccino

sky blue*

navy*

turquoise
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10.566FFFF
Russell | 56565666F6666

10.566666666MMM
RuRuRuRuRusssssselele ll | 56555 6M

10101010.5.5.5.599999999MMMM
RuRuRuRuRussssssssss elelelelllll ||||| 59595959599M99M9

1101 .55577777MMMM
RuRRRusseeell | 555777M

110.555557777F
RRussselllll l ll || 57577F7F

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.566F 
Russell | 566F
Dámské elastické polo
210g/m², 95% piqué bavlna, 5%
Lycra®
postavu zdůrazňující delší střih,
plochý úpletový límec, léga se 4
knofl íky kontrastní barvy, zpevňující 
lemovka, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 21,70/Kč 590,–

10.566M 
Russell | 566M
Pánské elastické polo 
210g/m², 95% piqué bavlna, 5%
Lycra®
postavu zdůrazňující střih, plochý
úpletový límec, léga se 3 kontrast-
ními knofl íky, zpevňující lemovka, 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 21,70/Kč 590,–

Piqué polo
215g/m², 65% polyester, 35% bavlna
odolná tkanina, plochý úpletový límec a okraje rukávů s dvoji-
tým strukturovaným páskem, zesílené stehy na ramenou,boční 
rozparky, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL* – 6XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 15,45/Kč 420,–

Pánské polo
215g/m², 100% česaná bavlna
léga s 3 knofl íky, úpletový límeček, rukávy bez patentů a lem 
krku dvojitě obšité, lemovka kolem krku a boční rozparky
hřebenovitě prošité, náhradní knofl ík,možno prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 6  € 20,–/Kč 540,–

Dámské polo
215g/m², 100% česaná bavlna
léga s 2 knofl íky, úpletový límeček, rukávy bez patentů a lem
krku dvojitě obšité, lemovka kolem krku a boční rozparky
hřebenovitě prošité, náhradní knofl ík,možno prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 20,–/Kč 540,–

white

black

light oxford

lime

classic red

fuchsia

ultra purple

azure blue

bright royal

french navy

white

black

light oxford

lime

classic red

fuchsia

ultra purple

azure blue

bright royal

french navy

white*

black

convoy grey

light oxford

bottle green*

bright red

classic red

burgundy

sky

bright royal*

french navy*

white

black

titanium

cactus

classic red

burgundy

sky

azure

bright royal

french navy

white

black

titanium

cactus

classic red

burgundy

sky

azure

bright royal

french navy
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10000000.5.55399BBBB
Russssss elllelll || 55535 9BBBBB

10100.55. 393 M
RuRuRusssssssseeleee l | 5339M9M

1011 .53939FF
RuRuRussssele ll | | 5353339F9F9F

1000010..56969LL
Russssssselelll || 56569L9LL

10.5699FF
RuR ssell || 565 9F9F9F

10110.569M
Russsssell | 569M

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské polo
215g/m²,  65% polyester, 35% piqué bavlna
krátký rukáv, jedinečná dvojitá vazba příze, zpevňující lemov-
ka u krku,snadná údržba
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6  € 13,30/Kč 360,–

Polo tričko
215g/m², 65% polyester, 35% bavlna
zesílené stehy na ramenou, jedinečná dvojitá vazba příze,
zpevňující lemovka kolem krku, ideální také jako pracovní 
polokošile, náhradní knofl ík
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL** – 6XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 16,–/Kč 435,–

Dámské polo
215g/m², 65% polyester, 35%piqué bavlna
vypasovaný střih, zesílené ramenní švy, dvojitá příze,boční 
rozparky, ideální také jako pracovní polo, náhradní knofl ík
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 16,–/Kč 435,–

Polo s dlouhým rukávem
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky,zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS* – S – M – L – XL – XXL
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 17,35/Kč 470,–

Dámské polo
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky,zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 14,65/Kč 395,–

Polo piqué
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky,zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 14,65/Kč 395,–

white

black

light oxford

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

bright royal

french navy

winter emerald

white* **

black*

convoy grey

light oxford*

bottle green*

lime

yellow

gold

bright red

classic red*

burgundy

purple

sky

bright royal* **

french navy* **

winter emerald

light oxford

white

black

convoy grey

bottle green*

lime

bright red

classic red

sky

bright royal*

french navy*

white*

black

light oxford

classic red

french navy*

white

black

light oxford

bottle green

apple

lime

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

white* **

black**

light oxford

bottle green

apple

lime

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy* **

turquoise
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25.1310
SOL'S | Peoppple

2525.1.1336222222
SOS L'L'SS || SpSppppririringngg II

25.1345
SOL'S | Summeeere KKidss s II

25.1342
SOL'S | Summerr III

25.11333 8
SOL'S | Passsssiion

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1310 
SOL'S | People
Dámské polo
210g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, jemně žebrovaný 
límec a manžety rukávů, lemovka ve 
výstřihu, 4 stejnobarevné knofl íky,
dolní lem s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,–/Kč 380,–

25.1362 
SOL'S | Spring II
Pánské polo
210g/m²,  100% česaná bavlna
jemně žebrovaný límeček, zesílená
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL* –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 14,–/Kč 380,–

Dětské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
žebrovaný límeček, lemovka u krku, vyztužená léga se 3
stejnobarevnými  knofl íčky, boční rozparky
 4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 5  € 9,30/Kč 250,–

Pánské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
žebrovaný límeček, lemovka u krku, vyztužená léga se 3
stejnobarevnými  knofl íčky, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 9,50/Kč 255,–

Dámské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, žebrovaný límeček, lemovka u krku, vyztu-
žená léga se 4 stejnobarevnými  knofl íčky, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 9,50/Kč 255,–

white

black

grey melange

sand

chocolate

khaki

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

orchid pink

dark purple

sky blue

royal blue

navy

atoll blue

white*

black*

mouse grey

grey melange*

ash

sand

chocolate

khaki

golf green

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

orchid pink

dark purple

sky blue

royal blue*

navy*

atoll blue

white

kelly green

yellow

lemon

orange

red

pink

sky blue

royal blue

navy

atoll blue

white black

grey melange ash

sand army

chocolate golf green

kelly green apple green

gold orange

red burgundy

pink dark purple

sky blue royal blue

navy aqua

atoll blue

white black

melange grey sand

chocolate golf green

kelly green apple green

gold orange

red burgundy

pink fuchsia

dark purple sky blue

royal navy

aqua atoll blue
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25.1134
SOL'S | Perfect Meen

225225.1135
SOSSSS LLL''S | Perfect Women

25.1353
SOL'S | Winter II

2525.1131313 77
SOSOL'L'S S || PoPoPooPPodidiumum

25.1376
SOL'S | Prescott Wommenn

25.1377
SOOOL'S | PrPrescott Mennn

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1134 
SOL'S | Perfect Men
Pánské polo 
180g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, pletený límec a man-
žety na rukávech, léga s 2 knofl íčky, 
1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,40/Kč 310,–

25.1135 
SOL'S | Perfect Women
Dámské polo tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý delší střih, pletený límec
a manžety na rukávech, léga s 3
knofl íčky, 1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 11,40/Kč 310,–

25.1353 
SOL'S | Winter II
Pánské polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná bavlna
zesílená léga s 3 knofl íčky tón v
tónu, rovný lem s bočními rozparky,, 
náhradní knofl ík na etiketě, lemovka 
u krku
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 22,10/Kč 600,–

25.1317 
SOL'S | Podium
Dámské polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná bavlna
4 knofl íčky tón v tónu,  žebrovaný 
límeček, boční rozparky, zpevňující 
lemovka u krku
S – M – L – XL

50 5 € 22,10/Kč 600,–

25.1376 
SOL'S | Prescott 
Women
Dámské žerzejové polo
170g/m²,  100% částečně česaná
bavlna
žebrovaný límeček, 3 knofl íčky,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 11,95/Kč 325,–

25.1377 
SOL'S | Prescott Men
Pánské žerzejové polo 
170g/m²,  100% částečně česaná
bavlna
zpevňující lemovka u krku, 3
stejnobarevné knofl íčky, žebrovaný 
límeček
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,95/Kč 325,–
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black

dark grey
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kelly green

apple green
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sky blue

royal blue

french navy

aqua
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black
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black
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red
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black
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lemon

orange
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25.1707
SOL'S | Brandy Womennnn

255.17006666
SOOOOL'L'SS | Braanaa dy MMMMen

25.1708
SOL'S | Phoenix MMen

2525.1.170709999
SOOL'L'SS || PhPhhhhhooeoo nnix WoWomemeeeeeennn

gepunkteter

Piquésto
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gepunkteter
gepunkteter
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gepunkteter 
gepunkteter
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gepunkteter
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1707 
SOL'S | Brandy Women
Dámské piqué polo
180g/m², 100% česaná ringspun
bavlna
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, puntíkový vzor, 
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,40/Kč 555,–

25.1706 
SOL'S | Brandy Men
Pánské piqué polo
180g/m², 100% česaná ringspun
bavlna
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, puntíkový vzor, 
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,40/Kč 555,–

25.1708 
SOL'S | Phoenix Men
Pánské piqué polo stretch
220g/m², 95% česaná ringspun
bavlna, 5% elastan
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 23,10/Kč 625,–

25.1709 
SOL'S | Phoenix 
Women
Dámské piqué polo stretch
220g/m², 95% česaná ringspun
bavlna, 5% elastan
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka
u krku, léga s 5 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 23,10/Kč 625,–

new

new

white

black

charcoal melange

grey melange

hibiscus

ultramarine

french navy

mint

white

black

charcoal melange

grey melange

hibiscus

ultramarine

french navy

mint

white/
french navy

dark grey/white

oxblood/white

french navy/
white

white/
french navy

dark grey/white

oxblood/white

french navy/
white
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25.1407
SOL'S | Patriot Womemeen

255.00575766
SOL'SS ||| PaPaP triot

25.0574
SOL'S | Portland Meenene

2555255525 0.0.00.057575 55
SSSOS L'L'L'SSSS S S SS | | | PoPoP rtrtrttlalallalandndnd WWWomommmmenenenenenn

25.136999
SOL'S | PrPrP ininnce

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1407 
SOL'S | Patriot Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 3 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním
švu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,90/Kč 565,–

25.0576 
SOL'S | Patriot
Pánské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 2 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním
švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 20,90/Kč 565,–

Pánské piqué polo 
200g/m², 100% bavlna
2 bílé knofl íčky, boční rozparky a 1x1 žebrovaný límeček a
manžety na rukávech, léga a boční rozparky s kontrastním
twill lemem, 1 náhradní knofl íček v bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 19,15/Kč 520,–

Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
4 bílé knofl íčky, boční rozparky a 1x1 žebrovaný límeček a
manžety na rukávech, léga a boční rozparky s kontrastním
twill lemem, 1 náhradní knofl íček v bočním švu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 19,15/Kč 520,–

Dvoubarevné piqué polo
200g/m², 100% česaná bavlna
2 knofl íčky tón v tónu, kontrastní límeček a lem na rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 20,30/Kč 550,–
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25.05771
SOL'S | Prime MeMen

252 .0057575773333
SOSOSOSOSOOOL'SS | PrPrrrimimimimi ee WoWoW meennnnn

25.1366
SOL'S | Practice Women

252525.1.1363655
SOOOOL'L SS || PrPrPracacactititit cecece

25.0578
SOL'S | Paaaasasasasadedededennannanaa WWWWWWWoomomomene

225252 .00575777
SOOOOLL'S | Pasasaddenana MMene

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.0571 
SOL'S | Prime Men
Pánské piqué polo 
200g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
3 stejnobarevné knofl íčky, 1x1 
žebrovaný límeček a manžety na ru-
kávech, zesílené švy v oblasti ramen, 
1 náhradní knofl íček v bočním švu,
lze prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 14,55/Kč 395,–

25.0573 
SOL'S | Prime Women
Dámské piqué polo
200g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
3 stejnobarevné knofl íčky, 1x1 
žebrovaný límeček a manžety na ru-
kávech, zesílené švy v oblasti ramen, 
1 náhradní knofl íček v bočním švu,
lze prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,55/Kč 395,–

25.1366 
SOL'S | Practice
Women
Dámské piqué polo
270g/m²,  100% česaná bavlna
4 stejnobarevné knofl íčky, klasický 
žebrovaný límeček, boční rozparky,
na rukávech a límečku je úzký
proužek v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,10/Kč 680,–

25.1365 
SOL'S | Practice
Pánské golfové polo
270g/m², 100% česaná bavlna,
piqué
3 stejnobarevné knofl íčky, klasický 
žebrovaný límeček, boční rozparky,
na rukávech a límečku je úzký
proužek v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,10/Kč 680,–

25.0578 
SOL'S | Pasadena 
Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% piqué bavlna
vypasovaný střih, 3 knofl íčky, plochý 
žebrovaný límeček, boční rozparky,
na rukávech a límečku kontrastní 
proužky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 19,60/Kč 530,–

25.0577 
SOL'S | Pasadena Men
Pánské piqué polo 
200g/m², 100% piqué bavlna
vypasovaný střih, 3 knofl íčky, plochý 
žebrovaný límeček, boční rozparky,
na rukávech a límečku kontrastní 
proužky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 19,60/Kč 530,–
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05.999050505500000
Stedman | Poloooo „Henry““

05.9150
Stedman | Polo „Hannnnaaa“

05.3100
Stedman | Polo WWomommmo eneenenneen

050500 .3.30000 0000000
StStSStedededdmamannnnnnnn | PPoPoPooPoPPoololoo MMMMMenenen

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.9050 Stedman 
Polo „Henry“
Pánské polo „Henry“
225g/m², 100% česaná piqué
bavlna
2 stejnobarevné knofl íčky, plochý 
rib límeček, boční rozparky a na ru-
kávech manžety, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 15,75/Kč 425,–

05.9150 Stedman 
Polo „Hanna“
Dámské polo „Hanna“
170g/m², 100% česaná piqué
bavlna
mírně vypasované polo s 5 stejnoba-
revnými knofl íčky, plochý rib  líme-
ček a rukávy bez manžet, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL

24 6 € 10,75/Kč 290,–

05.3100 Stedman 
Polo Women
Dámské piqué polo
170g/m², 100% piqué bavlna
pletený límeček, bez manžet na
rukávech, 2 stejnobarevné knofl íky
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 9,90/Kč 270,–

05.3000 Stedman 
Polo Men
Pánské piqué polo
170g/m², 100% piqué bavlna
polo se 2 knofl íčky- imitace želvovi-
ny, bez manžet na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 9,90/Kč 270,–
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18181818.1.1.1.1404040400000
Tee JaJaJaJaJ ysysysys ||| 111144404 0

181818.1.114040444 11
TeTeTeeeee JaJaJ ysysy || 11140404011

1818.11.140402
TeTTeeeee JaJaJaJaysyyy || 11444404 22

11181 .1403
Tee JaJ ys | 1400000333333

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.1400 
Tee Jays | 1400
Heavy piqué polo
215g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
pletený límeček, zesílená léga s 2
knofl íky tón v tónu, dvojité prošití 
na ramenou, průramcích a lemu,
žebrové manžety rukávů, lze prát
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

25 1 € 18,30/Kč 495,–

18.1401 
Tee Jays | 1401
Dámské polo
215g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
lehce vypasovaný střih, léga s 4
knofl íky tón v tónu, zpevňující 
lemovka,boční rozparky, lze prát
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 18,30/Kč 495,–

18.1402 
Tee Jays | 1402
Pánské polo
215g/m², 215g/m², 100% přede-
praná česaná bavlna
kontrastní proužek na spodní 
části límce a na rukávech, léga se 2
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá 
ramena, rukávy a lem, boční rozpar-
ky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 25,20/Kč 685,–

18.1403 
Tee Jays | 1403
Dámské polo
215g/m², 215g/m², 100% přede-
praná česaná bavlna
kontrastní proužek na spodní 
části límce a na rukávech, léga se 4
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá 
ramena, rukávy a lem, boční rozpar-
ky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 25,20/Kč 685,–
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18.1406
TeTeeeeee JaJ yss || 111406

1818181818.0000.00141441414146666
TeTeTeTeTeTeeeee JaJaJaJaJaJaysysys ||| 146

18181888.2.2.2. 40400404000000
TeTeTeTTee e e ee JaJaJaJaJ ysysysysys || 22224040404 0000

18818188 11.1.1.141414111415555
TeTeTeeee JaJaJaJaaysysysysys |||||| 1111414141411111555

188.1420
Tee Jays | 14200

ket
Náprsní kapsa
B sttChest Pocket
B sttaschesttasch

Kieszeń na piersiach
Náprsní kapsa
Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské elastické polo s dlouhým rukávem
215g/m²,  95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 3 knofl íčky, 
Lycra®  na manžetách rukávů,  zpevněná lemovka u krku a
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 33,–/Kč 895,–

Dámské luxusní piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m, 95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 5 knofl íčky,
Lycra®  na manžetách rukávů,  zpevněná lemovka u krku a 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 33,–/Kč 895,–

Pánské piqué polo s kapsou
185g/m², 60% předepraná bavlna, 40% polyester
pletený límeček, lemovka u krku, léga s 2 knofl íky perleťového
vzhledu, našitá náprsní kapsa, dvojité prošití na ramenou,
rukávech a lemu, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1  € 19,85/Kč 540,–

18.1415 Tee Jays | 1415
Pánské piqué polo
215g/m², 100% předepraná bavlna
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 2 knofl íčky, 
Lycra®  na manžetách rukávů, zpevněná lemovka u krku a
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 25,20/Kč 685,–

18.1420 Tee Jays | 1420
Dámské piqué polo
215g/m², 100% předepraná bavlna
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 4 knofl íčky, 
zpevněná lemovka u krku a boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 25,20/Kč 685,–
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18.1405
Tee Jays | 144005

18888.0.014455
Tee JJJaayys || 145

1818.1.1444444000
TTeT e JaJ ys | 1440

18.1441
Tee Jays | 1441

Pima Baumwolle
pima cottpima bavlna
pima cotton
pima cottonmwomwo

BawełnPima Baumwoll
Pima Baumwoll

pma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwmpima copima copima copma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwo
ma Baumwo
ma Baumwo

Pima Baumwolle
pima bavlna
pima cotton
pima cotton

ima bavlnaBaumwomw
BPima Baumwoll

Pima Baumwoll
pma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwmpima copima copima coma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwo
ma Baumwo
ma Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.1405 
Tee Jays | 1405
Pánské luxusní elastické polo 
tričko
215g/m², 95% předepraná bavlna,
5% elastan
lehce vypasovaný střih, pletený
límeček s Lycra®, zesílená léga s 3
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá 
ramena, rukávy a lem, lemovka u 
krku, žebrový úplet na manžetách
rukávu, boční rozparky, lze prát 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,–/Kč 705,–

18.0145 
Tee Jays | 145
Dámské luxusní elastické polo
215g/m², 95% předepraná bavlna,
5% elastan
lehce vypasovaný střih, pletený
límeček s Lycra®, zesílená léga s 5
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá 
ramena, rukávy a lem, lemovka u 
krku, žebrový úplet na manžetách
rukávu, boční rozparky, lze prát 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,–/Kč 705,–

18.1440 
Tee Jays | 1440
Pánské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih,hladký límec,úzká 
léga se 4 perleťovými knofl íky, ze-
sílené švy na ramenou, velmi měkká 
hladká látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 31,–/Kč 840,–

18.1441 
Tee Jays | 1441
Dámské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká
léga s 5 perleťovými knofl íky, zesí-
lené švy na ramenou, velmi měkká
hladká látka
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 31,–/Kč 840,–
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new



Sweats
Baumwolle ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gekämmte Baumwolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und
kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch-
wertiger, feiner, kräft iger und gleichmäßiger, die Oberfl äche 
ebenmäßig.
Ringgesponnene Baumwolle ist weicher, glatter und glänzender
als Open End (rotorgesponnenes) Garn.

i l f b h dl – Dieses Verfahren wird angewandt,
h ll d k l h d h

gem Ausmaß (Toleranzwerte) einlaufen. 

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht-
beständigkeit

Polycotton – Mischung von Baumwolle und Polyester, um
Vorteile beider Materialien zu nutzen

Viskose (Rayon) - Chemiefaser aus natürlichem Grundstoff
(Zellulose), oft  als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, nicht 
dehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr gleichmäßige 
Optik, gut geeignet zum Färben und Drucken

Jersey – gestricktes, leicht dehnbares, atmungsaktives Material,
glatte Außen- und strukturierte Innenseite (Rechts/Links Ware)
Bei Sweatern wird häufi g zusätzlich ein Futterfaden mitverarbei-

e Schicht zu erhalten. 

Angeraute Innenseite – Innenseite wird nach dem Stricken 
aufgeraut, um die typische weiche und wärmende Innenseite zu
erhalten

French Terry – Innenseite wird nicht aufgeraut der Sweater
ist weniger weich und wärmend, hat dafür aber eine bessere
Passform

Rippstrick – Rechts/Rechts Ware Vorder- und Rückseite sehen
gleich aus, häufi ge Verwendung als Bündchen (Arm, Kragen,
Bund), hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidung 
zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) und
2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechte Maschen),

Flam d-
licher Dicke ergeben diesen Eff ekt

Heather/Melange – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendung 
2 verschieden farbiger Garne

new 171 Sweat Modelle
21 Neuheiten

10 neue Farben bei bestehenden 
Produkten

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Materialgewicht dieser Kategorie 
liegt zwischen 240 und 380g/m²
Heavy (Symbol) – schwere Sweater 
ab 300g/m²

60° waschbar

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
l b l k

Rundstrickware/Seiten nähte
– falls nicht anders angegeben
verfügen alle Modelle über Seiten-
nähte zur Anpassung der Passform.
Artikel ohne Seitennähte sind als
Rundstrick- oder Schlauchware 
ausgewiesen.

Set-in Ärmel – gerade angesetzte
Ärmel

Raglan Ärmel – am Ausschnitt
angesetzte Ärmel, diagonaler Naht-
verlauf

Sweats
BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost – vysokouwolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gutigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gu
auszeichnetauszeichnet

Česaná bavlnaGekämmte BauGekämmte B
k Fk F – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwollewol  wird vor dem Spinnen parallelisiert und  wird vor dem Spinnen parallelisiert und

rden entfernt Dadurch wird das Garn hochen entfernt Dadurch wird das Garn hochna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hochern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch
wertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächewertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächepovrchwertigewertige
ebenmebenmRingspun bavlnaebenmäßig.ebenmäßig. 
Ringgesponnene BRinggesponnene Bje měkčí hladší a lesklejší než open end“Baumwolle ist weicher glatter und glänzendaumwolle ist weicher glatter und glänzenvlákno.RinggeRingge
l Ol O

Ošetření proti srážlivostiEinlaufvorbehandlungEinlaufvorbehandlung – D – D p pDieses Verfahren wird angewanDieses Verfahren wird angewan
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in gerin-um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in gerin-
tgem Ausmaß (Togem Ausmaß (To

PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost   meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute Livelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
beständigkeitb tä di k it

PolybavlnaPolycottonPolycotton – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou– Mischung von Baumwolle und Polyester, um– Mischung von Baumwolle und Polyester, um 
lVorteile bVorteile b

ViskózaViskoseViskose
(Z ll l(Z ll l – umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza) často oz-(Rayon)Rayon)  Chemiefaser aus natürlichem Grundstoff   Chemiefaser aus natürlichem Grunds

e) oft als Kunstseide bezeichnet hautfreundlich nichoft als Kunstseide bezeichnet hautfreundlich nicnačováno jako umělé hedvábí příjemné na pokožku držící tvar(Zellulose), oft  als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, nicht(Zellulose), oft  als Kunstseide bezeichnet, hautfreundlich, nicht
dehnbar knittert stark fällt leicht und locker sehr gleichmäßigedehnbar knittert stark fällt leicht und locker sehr gleichmäßigevelmi kompatktní  vzhled, vhodné pro barvení a potiskdehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr gleidehnbar, knittert stark, fällt leicht und locker, sehr glei
Optik gut geeignet zum Färben und DruckenOptik gut geeignet zum Färben und Drucken

JerseyJerseyJersey hl dk l l l h d l– gestricktes, leicht dehnbares, atmungsaktives Material,– gestricktes, leicht dehnbares, atmungsaktives Material,
hl dk kglatte Außen- und strukturierte Innenseite glatte Außen- und strukturierte Innenseite 
UBei Sweatern wird häufi g zusätzlich ein Futterfaden mitverarbei-Bei Sweatern wird häufi g zusätzlich ein Futterfaden mitverarbei-
jší a silnější vrstvy materiálu.tet, um die wärmere, dickeretet, um die wärmere, dickere

ČAngeraute InnenseiteAngeraute Innenseite – vnitřní strana je před zpracováním e – Innenseite wird nach dem Stricken– Innenseite wird nach dem Stricken
y y j yaufgeraut, um die typische weiche und wärmende Innenseiteaufgeraut, um die typische weiche und wärmende Innenseite

át yerhalerhal

French terryFrench TerryFrench Terry
ist weniger weist weniger we – vnitřní strana není česaná, mikina není tak měk-y  Innenseite wird nicht aufgeraut, der Sweater Innenseite wird nicht aufgeraut, der Sweater 

eich und wärmend hat dafür aber eine bessereh und wärmend hat dafür aber eine bessereká a hřejivá, zato má ale lepší tvarist weniger weich und wärmend, hist weniger weich und wärmend, h
PassformPassform

RibRipRip
l il i – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,pstricktrick  Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen

ch aus häufige Verwendung als Bündchen (Arm Kragenaus häufige Verwendung als Bündchen (Arm Kragenvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribgleich aus, häufi ge Verwendung als Bündchen (Arm, Kragen,gleich aus, häufi ge Verwendung als Bündchen (Arm, Kragen
Bund) hohe Elastizität geringe Materialdichte UnterscheidBund) hohe Elastizität geringe Materialdichte Unterscheid(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2xBund), hohe Elastizität, geringe Materialdichte, UnterscheidunBund), hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidun
zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) unzwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) unpravá očkazwischen 1zwischen 1
2x2 Ripp (2x2 Ripp (

SFlamFlam – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efektmmgarn (Slub)mgarn (Slub) – Verwendung von Garnen mit unterschied – Verwendung von Garnen mit unterschied
licherlicher

Melange/melírHeather/MelanHeather/Melan – tento efekt vzniká použitím 2 různě bare-ngege – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu
v2 verschieden2 verschieden

Certifi kace:
Mikiny z bio-bavlny nabízí značka KKariban. 
Všechny značky v této kategorii majjí Oeko-Tex standard 
100 certifi kaci. U jednotlivých certififi kátů se dá zjistit,
které artikly jsou certifi kovány.

Další informace k certifi kacím, textillním sdruženním a
iniciativám získáte na stranách 2-3.

171171171 vzorů polokošilSweat ModelleSweat Modelle
212121 novinekNeuheitNeuheit

101010 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
výrobkůProduktProdukt

Top prodejné artiklyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány,  dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

Gramáž materiáluMaterialgewichtMaterialgewicht d
li t i h 240li t i h 240  v této kategorii dieser Kategorie ieser Kategorie

und 380g/m²und 380g/m²se pohybuje mezi 240 a 380g/m².liegt zwischen 240 und 380g/m .liegt zwischen 240 und 380g/m .
Heavy (Symbol) schwere SweaterHeavy (Symbol) schwere SweaterHeavy  - těžké mikiny od 300g/m²Heavy (Symbol)  schwere SweaterHeavy (Symbol)  schwere Sweater
ab 300g/m²ab 300g/m²

lze prát na 60°60° waschbar60° waschbar

(Neutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

Tubusovitý střih/ boční švyRundstrickware/Seiten nähtRundstrickware/Seiten näht
falls nicht anders angegebenfalls nicht anders angegeben –

pokud není uvedeno jinak jsou falls nicht anders angegeben falls nicht anders angegeben
verfügen alle Modelle über Seitverfügen alle Modelle über Seitvšechny modely sešité na boku proverfügen alle Modelle über Seitenverfügen alle Modelle über Seiten
nähte zur Anpassung der Passformnähte zur Anpassung der Passformlepší střih. Artikly bez bočních stehů nähte zur Anpassung der Passform.nähte zur Anpassung der Passform. 
Artikel ohne Seitennähte sind alsArtikel ohne Seitennähte sind alsjsou označeny jako tubusovité neboArtikel ohne Seitennähte sind als Artikel ohne Seitennähte sind 
Rundstrick oder SchlauchwareRundstrick oder Schlauchwarebez bočních švů.Rundstrick  oderRundstrick  ode

ii

Set-in rukávySet-in ÄrmelSet-in Ärmel ––j y– gerade angesetzte– gerade angesetzte
vsazené rukávyÄrmelÄrme

Raglánové rukávyRaglan ÄrmelRaglan Ärmel  am  
angesetzte Ärmel dangesetzte Ärmel d – našité odm Ausschnittschnitt

di l Nl Nvýstřihu diagonálněangesetzte Ärmel, dangesetzte Ärmel, d
verlaufverlauf



01.0620
B&&C | Hooddddeeede

01.0681
B&C | Hoodddddede /k/kididddds

01.06110
BB&C | Open HHememmm

01.ID02
B&C | ID.002 Cotton RiRichc

01..ID03
B&C || ID.003 CCCCCotton RiRiRRR ch

01.IDD0044
BB&C | IIDID.0044 CCotottonnnn RiRichchchc

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se stahovací šňůrkou, konstrukce vlákna
PST, jemný měkký povrch, klokaní kapsa má vpředu zesílené
stehy, dvojitý šev na ramenou a rukávech
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 25,20/Kč 685,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dvouvrstvá kapuce bez stahovací šňůrky, PST struktura příze,
jemný měkký povrch,zesílenéi stehy na klokaní kapse a rame-
nou, výstřih s plochým stehem
 3-4      5-6      7-8     9-11   12-14

98/104  110/116  122/128  134/140  146/152  

20 5  € 19,–/Kč 515,–

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
PST tkaní, měkký dotek, boční rozparky, elastický lem výstřihu 
1x1 rib
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 23,20/Kč 630,–

Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
moderní střih,lemy kolem krku, rukávů a dolního okraje s
elastanem, bez bočních švů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 15,50/Kč 420,–

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
bez bočních švů, zateplená kapuce se stahovací šňůrkou,
klokaní kapsa, na rukávech elastické manžety 1x1 žebrování,
na průramcích a ve výstřihu plochý šev
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 20,–/Kč 540,–

Pánská mikina - 1/4 zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoký stojací límec, 1/4 zipem, na lemech elastické manžety,
1x1 rib, chránič brady u zipu, uvnitř mikiny česaný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 26,–/Kč 705,–
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01.I202
B&&C | ID.202 50////50

01.I203
B&C | ID.203 500/0/0 5050505

01.0600
B&C | Set In

01.0680
B&C | Set In /kidsdss

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.I202 
B&C | ID.202 50/50
Mikina
270g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
náplety kolem krku a rukávů 1x1 rib
s elastanem, klasické vsazení ruká-
vů, uvnitř česaný materiál, neutrální 
label s označením velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

40 10 € 12,–/Kč 325,–

01.I203 
B&C | ID.203 50/50
Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
kapuce se stahovací šňůrkou,
náplety kolem krku a rukávů 1x1
rib s elastanem, klasické vsazení 
rukávů, klokaní kapsa, uvnitř česaný
materiál, neutrální label s označením
velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 10 € 16,90/Kč 460,–

01.0600 
B&C | Set In
Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch, 
na rukávech a kolem krku elastické 
manžety 1x1 rib,
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 18,60/Kč 505,–

01.0680 
B&C | Set In /kids
Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch, 
na rukávech a kolem krku elastické 
manžety 1x1 rib, tkaná etiketa pro
jmenovku
  3-4      5-6      7-8     9-11   12-14
98/104  110/116  122/128  134/140  146/152   

30 5 € 13,–/Kč 350,–
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01.00647
B&C | HHoHH oded Fuulu l Zippppp /men

01.0642 B&C 
Hooded Full Zip //w/w/w/ omennnn

01.0682
B&C | Hoodeddddd FFFFululululllll ZiZiZiZipppp p /k/k/k/kididididssss

01.06444445
B&C | Moooonster /mennnn

01.0641
B&C | Wondddder /women

01.0646 6
B&&C | SSSpS ider /men

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stahovací šňůrka v kapuci, krytý stejnobarevný zip, jemný
měkký povrch materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 31,–/Kč 835,–

Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, stahovací šňůrka v kapuci, krytý stejnoba-
revný zip, jemný měkký povrch materiálu, 2 kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 31,–/Kč 835,–

Dětská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kapuce bez stahovací šňůrky, PST struktura materiálu, měkký 
povrch, stejnobarevný skrytý zip
 3-4      5-6       7-8      9-11    12-14

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152  

20 5  € 23,50/Kč 635,–

Pánská mikina na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
PST konstrukce materiálu, měkký a jemný povrch, kapuce a
klokaní kapsa, manžety rukávů a lem mikiny - žebrový lem
2x2, vsazené rukávy s plochým stehem
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 34,–/Kč 920,–

Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, kapuce zateplená hladkou pleteninou, měk-
ký povrch, efekt řasení na kapsách a rukávech, lemy rukávu i
těla žebrovaný úplet 2x2 zip s jezdcem ve tvaru hvězdy
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 26,20/Kč 710,–

Pánská mikina na zip, stojáček
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, PST příze, měkký povrch, dvě kapsy všité
do bočních stehů, na konci rukávů a kolem krku elastické
manžety 2x2 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 34,–/Kč 920,–
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01.227755
B&C | DNDNM Sttttarlight /men

01.237777755
B&C | DNNNNM M StStSttararliigghggg t /wwwwwwomomenen

01.2480
B&C | DNM UnnnUniverse ///meeeennnn

01.2580000
B&C | DNMMMM Unniverse /wommmmen

01.208833333
B&C | DDNMMM InInInInviviviv nnccibbbbblellelele ////memeennnn

01.2183
BB&C | DNNMM Innnnnviv nciblee /womeen

F bverlauf
Colour Gradi

barevné tónování
F bverlauf

Colour Gradient
C

fient
Colour Gradient

olour Gradient
bverlauferlaufverlaufauf

b evné tónováníní
F bverlauF bverlau

Colour Gradient
Colour Gradient
Colour Gradient
Colour Gradient

Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf

F bverlauf
Colour Gradient

F bverlauf
F bverlau

barevné tónování
Colour Gradient
C F bverlauf

F bverlau
Kolor Grandient
Colour Gradient

olour Gradientníní
Colour Gradient
Colour Gradient
Colour Gradient
Colour Gradient

Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.2275 
B&C | DNM Starlight /men
Pánská mikina - raglán DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
raglánový rukáv, výstřih a tělo s lemem 1x1 
žebrový úplet, vintage vzhled, vypírající se barvy
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 25,40/Kč 690,–

01.2375 
B&C | DNM Starlight /women
Dámská mikina - raglán DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, raglánový rukáv, výstřih a
tělo s lemem 1x1 žebrový úplet, vintage vzhled,
vypírající se barvy
XS – S – M – L – XL

20 5 € 25,40/Kč 690,–

01.2480 
B&C | DNM Universe /men
Pánská mikina - s kapucí DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kapuce se stahovací šňůrkou s kovovou koncov-
kou, lemy rukávů a těla z žebrového úpletu 1x1,
moderní boční kapsy dvakrát prošité, materiál
uvnitř česaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 24,40/Kč 660,–

01.2580 
B&C | DNM Universe /women
Dámská mikina - s kapucí DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, kapuce se stahovací šňůr-
kou s kovovou koncovkou, lemy rukávů a těla 
z žebrového úpletu 1x1, moderní boční kapsy
dvakrát prošité, materiál uvnitř česaný
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 24,40/Kč 660,–

01.2083 
B&C | DNM Invincible /men
Pánská mikina - raglán DENIM
300g/m², 75% bavlna, 25% polyester
lem kolem krku, rukávů a těla z žebrového úpletu
2x2, zdobné nezačištěné lemy, módní střih
rukávů
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 25,80/Kč 700,–

01.2183 
B&C | DNM Invincible /women
Dámská mikina - raglán DENIM
300g/m², 75% bavlna, 25% polyester
vypasovaný střih, lem kolem krku, rukávů a těla z 
žebrového úpletu 2x2, zdobné nezačištěné lemy, 
módní střih rukávů
XS – S – M – L – XL

20 5 € 25,80/Kč 700,–
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0606606.3.3.3737773737 9
Beeeellllla a a ++++ CCCCaCCC nvas | 33333373737739999

0606066.3.3.39909090009
Beeeelllllllaa a a +++ CCCCCaC nvvvvvvasasasa ||| 3339909000909999

06.7777550505 11
Bella ++++ CaCanvnvvasas |||||| 77501111

06.39989898111
Bella + CaCaanvnvnvasaas ||| 39811

06.08100
Bella + Caanvnvasasas || 88810100

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

06.3739 
Bella + Canvas | 3739
Mikina s kapucí
220g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
mírně zúžená unisex mikina s
kapucí,se stahováním na bílé šňůrky,
našitá klokaní kapsa, zapínání na
bílý zip
XS – S – M – L – XL – XXL

18 0 € 33,50/Kč 910,–

06.3909 
Bella + Canvas | 3909
Unisex mikina s kapucí, zip
278g/m², 50% polyester, 37, 5% 
bavlna, umělé hedvábí: 12, 5%
vypasovaný unisex střih, dvě kapsy,
kapuce na stahování pomocí šňůrek 
v kontrastní barvě, zapínání na zip v
kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

12 0 € 40,–/Kč 1085,–

Svetr s širokým výstřihem
278g/m², 50% polyester, 37, 5% bavlna, umělé hedvábí: 12,
5% rayon
melírovaná látka, široký výstřih padající z ramenou, široká 
úpletová lemovka výstřihu a rukávů
S – M – L – XL

12 0  € 29,60/Kč 800,–

Lehký unisex svetr
180g/m², 65% polyester, 35% viskóza
unisex střih, ve výstřihu a na rukávech úpletový lem, 2x2 rib,
raglánový střih, hladký povrch pro snadný potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

18 0  € 19,75/Kč 535,–

Dámské Fitness tepláky
270g/m², 87% předepraná česaná bavlna, 13% spandex
mírně se rozšiřující nohavičky, široký pohodlný nasazený pas
S – M – L – XL

24 0  € 27,60/Kč 750,–
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15.1850
Gilddan | 18500

15.1186600
Gildann | 11868 00

15151 .11808 00
GiGilddlddaana  | 18080000

15.186L
Gildan | 1860000 FLL

15.1885888 B
Gildan || 18555500B

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s kapucí
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
zdvojené stehy, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
elastické žebrované lemy, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 0  € 18,60/Kč 505,–

Mikina s kapucí propínací
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
2 kapsy, elastické žebrované manžety, zapínání na kovový zip,
vsazené rukávy, dvojité prošití 
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 0  € 26,70/Kč 725,–

Mikina
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
dvojité stehy, vsazené rukávy, 1x1 žebrový elastický lem
výstřihu a rukávů, bez bočních švů
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 0  € 13,25/Kč 360,–

15.186L Gildan | 18600FL
Dámská propínací mikina s kapucí 
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
vypasovaný střih, nepodšitá kapuce se šňůrkou, manžety 1x1 
žebrový úplet, dvojité prošití na ramenou a lemu, klokaní 
kapsy, kovový skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 0 € 24,20/Kč 655,–

15.185B Gildan | 18500B
Dětská mikina s kapucí
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
zdvojené stehy, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
elastické žebrované lemy, klokaní kapsa, bez bočních švů
   S           M          L          XL

110/116   122/128   134/140   146/152  

24 0 € 15,25/Kč 415,–
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1616166 2.2.2.21515155666 6  FFF.F O.OO LLLL.LL  
Lightweight Set----InInn SSweweatat

16.21338 F.O.OO L. 
Lightweieigght RRaR glan Sweeeatt

16161616166.2.2.21414141411466 F.FF.FFFFF O.O.O.L.L. 
LaLaLaL dy-Fiti  LW W W RaRaRagglan Swee ttattat

1616.4.403038 8 F.F.O.O.L.L. 
LiLighghtwtweieighght t JoJogg PaPantntss

16166166.4.444400000000000 555 F.F.FF O.O.O L.L.LL. 
KiKiKKidsddsdsds LLLigigii hthth weweigigghththththt JJJogogoogogog PPPananaantststss

16.4036 F.O.L. 
Lightweight Shorts

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
vsazené rukávy, lem výstřihu, a rukávů směs bavlna/Lycra® 
žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 11,75/Kč 320,–

Mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® příze, raglánový rukáv, lem výstřihu a manžety ze 
směsi bavlna/Lycra® - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 11,70/Kč 315,–

Dámská mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® příze, raglánový rukáv, lem výstřihu a manžety ze 
směsi bavlna/Lycra® - žebrový úplet
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 12,15/Kč 330,–

Tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
příjemný Belcoro®  materiál, elastický pas se stahovací šňůrou,
boční kapsy, rovné nohavice
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 11,85/Kč 320,–

Dětské tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® příze, elastický pas se stahovací šňůrkou, boční 
kapsy, otevřené nohavice bez manžet
5-6 – 7-8 – 9-11 – 12-13 – 14-15

36 1  € 10,50/Kč 285,–

Kraťasy
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® materiál, boční kapsy a elastický pas se stahovací 
šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 9,95/Kč 270,–
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16.22141444 F.O.O.O.L.L.L.L. ||| LLLLiggggghthhthttweweweweweigigigigighththhtht 
Hooded Sweat Jacketttt

1666666666 2.2.2151515000 F.F.F.O.O.O..L.L. || LLLLadaddady-y-y-y FiFiFitt t
LWLWLW HHHHHooooodedeeddd SwSwSweaeat t JaJackcketet

16.2222161 2 F.F.O.O.L.L  | LLightweightt 
Basebbabababab ll Sweaat Jacackekett

16.2144448888 FF.F.F.F.O.OO.O.O.L.L.L.L. |||| LLLLadadadadady-y-FiFiFFiF tt
Lightweightttt HoHoHoHoododododedededed SSSwewew atatatat

16.2144440 0 F.F.O.O.L.L. 
Lightweiighghght tt HoHoododeedede SSweweeatat

161 .22000000099999 FFF.OOO.O LL.L
KiK ds LLigighthth weighththtt HHHHooooooooo ded SwSwS eaeae tt

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® vlákno, kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací 
šňůrkou, raglánový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-
žebrový úplet, 2 postranní kapsy, skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 21,30/Kč 575,–

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® vlákno, kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací 
šňůrkou, raglánový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-
-žebrový úplet, 2 postranní kapsy, skrytý zip
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 17,35/Kč 470,–

Baseball bunda
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, zapínání na zip v barvě látky, 2 boční kapsy, lem
kolem krku a rukávů úplet 1x1 rib s Lycra®, raglánový střih
S – M – L – XL – XXL

24 0  € 21,10/Kč 575,–

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® vlákno, vypasovaný střih, kapuce se stejnobarevnou 
plochou stahovací šňůrkou, raglánový rukáv, žebrové úplety 
ze směsi bavlna/Lycra® , klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 15,30/Kč 415,–

Raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® vlákno, kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací 
šňůrkou, raglánový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-
zebrový úplet, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 15,15/Kč 410,–

Dětská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
Belcoro® vlákno, kapuce bez stahovací šňůrky, raglánový rukáv, 
manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, klokaní kapsa
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
116     128      140         152          164

24 1  € 12,80/Kč 345,–
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1616.2.203030 22
F.F O.L. | PPPreremmmium Zip Neccck k SwSweaeaeattt

16166 22.2222222888
F.F O.O L. | Premimimiiumuu  Sweeeaatat JJacackekettt

1616.22111 6 F.O.O L.L
PrPremmiuium m LaL dyy-Fit Sweweatat Jacckkekk t

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
stojací límec, skrytý zip, límec s lemovkou z hladkého úpletu, 
manžety a lemy z žebrového úpletu bavlna/elastan, raglánový
rukáv
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 23,60/Kč 640,–

Pánská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
single jersey lemovka u krku, na lemu a rukávech elastické
žebrované manžety, úzký skrytý zip, 2 vsazené kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 29,80/Kč 810,–

Dámská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
úzký skrytý zip, lemovka límce z hladkého úpletu, raglánový
rukáv, dvě vsazené kapsy, manžety a lemy z žebrového úpletu
bavlna/elastan
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6  € 23,40/Kč 635,–
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16.2152
F.O.L. | Premimiiiumumumum HHooooded SwSwSwSweaeae tt

16.2154
F.F O.L. | Premim ummm SSetetetetetet-I-Inn SSSwSwSweeaatt

161616666.220030344
F.F O.O L.L || PPPrrerererer mimimimmiumumm HHooooodeded d Sweeattt JaJackcketet

161666666.2.22.2.2.21111 8
F.F O.O.L.L. || PPPPPrererereereremimiumuum Lady-Fit Hooded JJJJJJJacaca kkkeek ttt

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

16.2034 
F.O.L. | Premium
Hooded Sweat Jacket
Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
dvouvrstvá kapuce se stejnobarev-
nou stahovací šňůrkou, lem krku
z hladkého úpletu, žebrový úplet
na manžetách a lemu mikiny, dvě
vsazené kapsy, úzký skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 29,40/Kč 795,–

16.2118 
F.O.L. | Premium 
Lady-Fit Hooded 
Jacket
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
dvouvrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, 2 našité kapsy,na rukávech
a spodním lemu elastické lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 25,–/Kč 680,–

16.2152 
F.O.L. | Premium
Hooded Sweat
Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
dvouvrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, klokaní kapsa, na rukávech
a spodním lemu elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 20,30/Kč 550,–

16.2154 
F.O.L. | Premium
Set-In Sweat
Mikina
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
single jersy lemovka u krku, na lemu
a rukávech jsou elastické žebrované
manžety
S – M – L – XL – XXL

36 1 € 16,10/Kč 435,–
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116661616.2.2.2.2.220000008888
FFFFF.OOO.O L.LL || CCCCCClalallalalaassssssssssssicccicicicc HHoooooooooodeeededededd SwwwSwSwweaeaeaeaeaeatttttt

16.222203030300300 888
F.O.L. | CCllllassssic Laddddy-y-y FiFiFit t HoooH ododdedddeddedd SSSSweatatatattat

61616161 .22.222040404040404333333
F.F.F.F.F.F.O.OO...L.LLL || CCCCClallllalassssssssicic KKKidds Hooododdededed SSweweweatatat

161616661 ..2.2.2.2.. 232323000
F.F.OO.LL. | CClaaalaassssssiccicic SSSSweweeatatat Jacket

16161661 .2222062
F.O...L.LLLLL. | Classic HHHHHHoooodedd SwwwSweaeaae t tt Jackeeetet

16.2040455
FF.O.L. | CCClalasssiccc KKKKKKKKidididididididss s JaJ ckket

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou, klokaní kapsa, na spod-
ním lemu a rukávech elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 18,25/Kč 495,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, dvojitá kapuce s plochou stejnobarevnou 
stahovací šňůrkou, Belcoro® vlákno, manžety a lemy směs 
bavlna/Lycra® žebrový úplet, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 17,85/Kč 485,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno, lemovka u krku z hladkého úpletu, dvojitá
kapuce bez stahovací šňůrky, klokaní kapsa, manžety a lem z 
žebrového úpletu
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4  € 14,50/Kč 395,–

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno,stojací límec, úzký přední krytý zip, 2 kapsy,
na spodním lemu a rukávech elastické manžety s lykrou
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 24,50/Kč 665,–

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno, 2 boční kapsy, úzký krytý zip, dvouvrstvá 
kapuce s plochou stejnobarevnou stahovací šňůrkou, na 
spodním lemu a rukávech  elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 25,–/Kč 680,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno, 2 boční kapsy, úzký krytý zip, dvouvrstvá 
kapuce bez stahovací šňůrky, na spodním lemu a rukávech 
elastické manžety
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4  € 18,45/Kč 500,–
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1111616166.2.2.220222020202 222
F.F.F.FF.O.O.O.O.OOO LL.L.L.LLL |||||| CCCCCCClalalalaasssssssiciii  Set-IIn n Swweat

16.2041
FF.F.O.L. | Classic KKKididds Set-In Sweat

1616.2.221666
F.FF.O.OOOO L. | CClalaasss icc RRagaagglallalan SwSwSwSSS eaeaeattt

16161616.4.4.4.4.4020202020 6666
F.F.F.F.FF O.O.O.O.O L.L.L.L.L ||||| CCCCClalalalalassssssssiciciccc EEEEElalalalaaststststss iciciciccatatatatta ededededed JJJJogogogog PPPPPanananantstststs

1616161616166.4.44.44.44.44050505505111111
F.F.FF.O.O.O.O L.L.L.LLLL ||||| CCCCClalalalasssssssss iciccciciciic KKKKKKidididididdds sss JoJoJoJoJoJoJooJog g g g g gggg PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaantntntntntntntnttntntn sssssssssss

161616.2.2221111111114444
F.F.F.O.O.O.LL.L. |||| CCClalaaaalasssssicic ZZip-NNNececkk SwSwSweat

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kolem krku, na spodním lemu a rukávech manžety bavlna/
Lycra - žebrový úplet, vlákno Belcoro®  pro snadnější potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 14,50/Kč 395,–

Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kolem krku, na spodním lemu a rukávech manžety bavlna/
Lycra - žebrový úplet, vlákno Belcoro®  pro snadnější potisk
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 9,80/Kč 265,–

Raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
raglánový rukáv, kolem krku, na spodním lemu a rukávech 
manžety bavlna/Lycra - žebrový úplet, vlákno Belcoro®  pro 
snadnější potisk
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 13,80/Kč 375,–

Tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno, 2 boční kapsy a elastický pas se stahovací 
šňůrkou, na konci nohavic elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 13,90/Kč 375,–

Dětské tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno, 2 boční kapsy a elastický pas se stahovací 
šňůrkou, na konci nohavic elastické manžety
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 11,30/Kč 305,–

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Belcoro® vlákno, stojací límec, skrytý zip, límec s lemovkou z 
hladkého úpletu, manžety a lem z žebrového úpletu bavlna/
Lycra®
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 21,60/Kč 585,–
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02.0999999999 444
James && & & && NiNNiNiNiNiN ccchchchchchoooolololo sosoosonnn | | | JNJNJNJN 99999994949494949499

02.09999333
JaJamem s & NiNiNiichchololo sosoonn | | JNJNNNN 9993939

02.099222
James & NiN cchchchchhholololllllolollssosooss nnn | | | JNJNJ 9992929

02.0999111111111
James & NNNiNiNiNiiichhchchchchchollololololsososososososonnnnnnn ||| | JJJNJNJNN 99991919191

02.0996
James & Nichhhololo soonnnn | | | | JNJNJNJNNNNN 99996969696

02.000.099999955
Jameees &&& &&&& NiNichchololson | || JNJJJJJ 999959555555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0994 James & 
Nicholson | JN 994
Pánská melanže mikina s kapucí
300g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
pohodlný střih, klokaní kapsa, 2
vrstvá kapuce s kontrastní šňůrkou,
elastické manžety na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,–/Kč 1085,–

02.0993 James & 
Nicholson | JN 993
Dámská melanže mikina s kapucí
300g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
pohodlný střih, klokaní kapsa, 2
vrstvá kapuce s kontrastní šňůrkou,
elastické manžety na rukávech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,–/Kč 1085,–

02.0992 James & 
Nicholson | JN 992
Pánská mikina
300g/m², 100% bavlna, francouz-
ské froté
pohodlný střih, výstřih s malou V 
vsadkou a úzkým lemem, raglánový
rukáv s elastickým lemem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 28,80/Kč 780,–

02.0991 James & 
Nicholson | JN 991
Dámská mikina
300g/m², 100% bavlna, francouz-
ské froté
pohodlný střih, výstřih s malou V 
vsadkou a úzkým lemem, raglánový
rukáv s elastickým lemem
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 28,80/Kč 780,–

02.0996 James & 
Nicholson | JN 996
Pánská mikina s kapucí
310g/m², 100% bavlna, francouz-
ské froté
odnímatelná kapuce, 2 boční kapsy
na patenty a po celé své délce zip
lemovaný kontrastním proužkem,
stojáček a manžety jsou elastické
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,50/Kč 1125,–

02.0995 James & 
Nicholson | JN 995
Dámská mikina s kapucí
310g/m², 100% bavlna, francouz-
ské froté
odnímatelná kapuce, 2 boční kapsy
na patenty a po celé své délce zip
lemovaný kontrastním proužkem,
stojáček a manžety jsou elastické
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 41,50/Kč 1125,–
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02.040KK
Jamemes & NNiiichc olson | | | JJN 4440K0K00

02202.000004000 0
Jamemm s & & NiN chc olsonnnn | JN 40

022222.0760
Jameeees & Nicholsoooon | JN 760

02.047K
James & Nichooolo son | JN 47K

022222 0.0.0000404040404040 7777777
Jameeeeemes s ss s & & & NiNiNichchchololsoonnnnn ||| JNJNNNN 4477

02020202.0.000050511
JaJaJaJamemmem s s && NiNiccholsonn n | JNJN 551

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětská mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dětská mikina s kulatým výstřihem, bavlněnýo materiálu,
komfort a pohodlí při nošení
   XS         S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 5  € 19,70/Kč 535,–

Pánská mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 80% bavlna 20% polyester
mikina s kulatým výstřihem, kvalitní bavlněný materiál, kom-
fort a pohodlí při nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5  € 21,50/Kč 585,–

Pánská ležérní mikina
240g/m², 100% bavlna, francouzské froté
pánská ležérní mikina s kulatým výstřihem má raglánové ruká-
vy a kontrastní švy, na spodním lemu a rukávech jsou elastické 
manžety. Mikina je vyrobena z příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 27,60/Kč 750,–

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoká kvalita s počesanou vnitřní stranou, lemovka u krku,
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce bez šňůrky, velká
klokaní kapsa, možno prát na 60°
   XS         S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 5  € 25,–/Kč 680,–

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoká kvalita s počesanou vnitřní stranou, lemovka u krku, 
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůr-
kou, velká klokaní kapsa, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,50/Kč 880,–

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih,vysoká kvalita s počesanou vnitřní stra-
nou, lemovka u krku, manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce
se stahovací šňůrkou, velká klokaní kapsa, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,50/Kč 880,–
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020 .094433
JaJamemes s & & NNNiichhhoolson | | | JNJNNNNN 994343

0202 0.0949442222
James & Niiichchhololo sosonn |||| JNJNJNJNNJN 999424242

0202 0.09393939 9999 JaJaJaJaaaaamememeemm s ssss & & & & & 
NiNiNN chchc ololo soson n | JNJNJNJN 99999993933933939393

000220 .0.00009393938 88 JaJaJammmmmemememmes ss & & 
Nichchchhololooloo ssoon n || JJNNN 99993838

02.0941 James &
Nicholson | JN 941

02.0940 James &
Nicholson | JN 940

02.0945 James &
Nicholson | JN 945

02.0944 James &
Nicholson | JN 944

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0943 James & Nicholson | JN 943
Pánská vintage mikina s kapucí, zip
300g/m²,  70% bavlna, 30% polyester
měkká, uvnitř počesaná, „Used Look“ s nežačištěným okrajem,
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce, stahovací šňůrka a
lemovka za krkem v kontrastní barvě, klokaní kapsa, kovový
zip
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 46,50/Kč 1260,–

02.0942 James & Nicholson | JN 942
Dámská Vintage mikina s kapucí, zip
300g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih, měkká, uvnitř počesaná, „Used Look“ s
nežačištěným okrajem, manžety s elastanem, dvouvrstvá ka-
puce, stahovací šňůrka a lemovka za krkem v kontrastní barvě,
klokaní kapsa, kovový zip
XS – S – M – L – XL

30 1  € 46,50/Kč 1260,–

02.0939 James & Nicholson | JN 939
Pánské Vintage tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
vintage- vzhled, velmi měkká bavlna, kulatý výstřih s elasta-
nem
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 15,–/Kč 405,–

02.0938 James & Nicholson | JN 938
Dámské Vintage tričko
160g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, Viintage- vzhled, velmi měkká bavlna, 
kulatý výstřih s elastanem
XS – S – M – L – XL

50 1  € 15,–/Kč 405,–

02.0941 James & Nicholson | JN 941
Pánské Vintage polo tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
vintage-vzhled, velmi měkká bavlna, pletený límeček, lemovka 
u krku a 2 knofl íky v kontrastní barvě, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 24,70/Kč 670,–

02.0940 James & Nicholson | JN 940
Dámské Vintage polo
180g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, vintage-vzhled, velmi měkká bavlna, pletený 
límeček, lemovka u krku a 3 knofl íky v kontrastní barvě, boční 
rozparky
XS – S – M – L – XL

50 1  € 24,70/Kč 670,–

02.0945 James & Nicholson | JN 945
Pánské Vintage tepláky
300g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
měkké, uvnitř počesané,“Used Look“ s nezačištěnými okraji,
rovné nohavice, pohodlný široký pas s elastanem, 2 boční 
kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 29,50/Kč 800,–

02.0944 James & Nicholson | JN 944
Dámské Vintage tepláky
300g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
měkké, uvnitř počesané,“Used Look“ s nezačištěnými okraji,
rovné nohavice, pohodlný široký pas s elastanem, 2 boční 
kapsy
XS – S – M – L – XL

30 1  € 29,50/Kč 800,–
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02.0989811 JJamemes s &&&&
NiN cholson | | JNJN 998181

0202020 .0.098989 2222 JaJaJaJames &
NNiNiNiichchchholololsoososon | | | JNJJNJ  982

022.0.0353555 JaJamemess &&
Nichololsoson | | JNJN 335555

02222.0.000353544 JaJaaaaammmemem s &
Nichhholololo ssososss n n | | JNJNNNNN 33354

02.00000404040446666
James & && & NiNiNiNiNiNiN chchchhololololo sosososonnnnn ||||| JNJNJNJNNNN 444666

02020202.000000.00505050505505052222222
Jamemeeees s s &&&& NiNiichhchhoolooloolsos n | JNJNJJNNN 5522

FlammgarnSl b Yarnl mmgarl mmgarnl mmgar
Przędza typu Slub

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

FlammgarnSl bb řízebPrzędza typu Slub
FlammgarnFlammgarnSll řízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnF l b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarFlammgarFlammgar

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0981 James & Nicholson | JN 981
Dámská mikina s kapucí, zip
290g/m², 100% bavlna
lehce zúžený střih, dvouvrstvá kapuce uvnitř v kontrastní 
barvě, kolem krku, kovového zipu a na šňůrkách kontrastní 
barva, manžety s elastanem, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,50/Kč 1100,–

02.0982 James & Nicholson | JN 982
Pánská mikina s kapucí, zip
290g/m², 100% bavlna
dvouvrstvá kapuce uvnitř v kontrastní barvě, kolem krku,
kovového zipu a na šňůrkách kontrastní barva, manžety s
elastanem, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,50/Kč 1100,–

02.0355 James & Nicholson | JN 355
Pánská mikina s kapucí, zip
380g/m², vnější vrstva: 55% polyester, 45% bavlna,vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
dvouvrstvá, teplá, kapuce, stahovací šňůrka a zip v kontrastní 
barvě, kapuce s ochranou brady, elastické manžety a lem,
vsazené rukávy, klokaní kapsa, ploché stehy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 45,–/Kč 1220,–

02.0354 James & Nicholson | JN 354
Dámská mikina s kapucí, zip
380g/m², vnější vrstva: 55% polyester, 45% bavlna,vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
lehce vypasovaná,dvouvrstvá, teplá, kapuce, stahovací šňůrka 
a zip v kontrastní barvě, kapuce s ochranou brady, elastické
manžety a lem, vsazené rukávy, klokaní kapsa, ploché stehy
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 45,–/Kč 1220,–

02.0046 James & Nicholson | JN 46
Pánská mikina na zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
postranní kapsy na zip, manžety a pas s elastanem, dvojité šití 
pro dlouhou životnost a lemovka kolem krku,  zachovávající 
tvar, vyrobená z 3vrstvé tkaniny, vnitřek počesaný, lze prát 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 40,–/Kč 1085,–

02.0052 James & Nicholson | JN 52
Dámská mikina na zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, postranní kapsy na zip, manžety a
pas s elastanem, dvojité šití pro dlouhou životnost a lemovka
kolem krku,  zachovávající tvar, vyrobená z 3vrstvé tkaniny, 
vnitřek počesaný, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 39,50/Kč 1070,–
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0020202.00096969 3333
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02.0962
James & Nicholsssoss n | JN 96262626262

02.0044442222
JaJaJ mes & & Nichchchollssosonnn | | JJNJNNNJ 44442222

02.00005055333
James &&&&&&&& NiNiNiNiiN chcccchc ololsoson nnnn nn || JNJN 5533

02.0000505555599999
James && & NiNiNiccchc ollolllllssoon || | | JNJNJNJN 5555999

02.059K
James & Nichhhhhhhhholololsosonn nn n || JNJNJJN 599K

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0963 
James & Nicholson | JN 963
Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stahovací šňůrka kapuce a vnitřek kapuce v
kontrastní barvě, úpletové manžety, dvě kapsy, 
kvalitní materiál pro komfort při nošení, uvnitř 
počesaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,–/Kč 950,–

02.0962 
James & Nicholson | JN 962
Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, stahovací šňůrka kapuce
a vnitřek kapuce v kontrastní barvě, úpletové
manžety, dvě kapsy, kvalitní materiál pro komfort
při nošení
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,–/Kč 950,–

02.0042 
James & Nicholson | JN 42
Pánská mikina s kapucí, zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
3 vrstvý materiál, uvnitř počesaný, dvouvrstvá
kapuce se stahovací šňůrkou, dvojité švy, man-
žety s elastanem, lemovka u krku, klokaní kapsa,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 40,–/Kč 1085,–

02.0053 
James & Nicholson | JN 53
Dámská mikina s kapucí, zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih,3 vrstvý materiál, uvnitř 
počesaný, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůr-
kou, dvojité švy, manžety s elastanem, lemovka u
krku, klokaní kapsa, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 40,–/Kč 1085,–

02.0059 
James & Nicholson | JN 59
Mikina s kapucí, zip
300g/m², 100% česaná bavlna
dvouvrstvá kapuce, uvnitř hladký úplet, se staho-
vací šňůrkou, lemovka u krku, raglánový rukáv, 2 
boční kapsy, manžety s elastanem, dvojité prošití 
na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 34,–/Kč 920,–

02.059K 
James & Nicholson | JN 59K
Dětská mikina s kapucí, zip
300g/m², 100% česaná bavlna
dvouvrstvá kapuce, uvnitř hladký úplet,  lemovka
u krku, raglánový rukáv, 2 boční kapsy, manžety s
elastanem, dvojité prošití na rukávech a lemu
 XS          S          M          L          XL        XXL

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 1 € 27,20/Kč 735,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská mikina s kapucí, zip
260g/m²,  95% česaná bavlna, 5% elastan
Dámská mírně zúžená mikina na zip s kapucí,
raglánové rukávy s žebrovaným pásem, široký
pružný lem, klokaní kapsu a je dvojitě prošita.
Vhodná pro volný čas a fi tness
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 33,50/Kč 910,–

Mikina na zip
300g/m², 100% česaná bavlna
Mikina na zip, mikina má stahovací pás kolem
rukávů a v pase, zpevněný lem kolem krku, 2
kapsy a je dvojitě prošita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,–/Kč 865,–

Pánský polo svetr
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Pánský polo svetr ,robustní švy, stejnobarevné 
knofl íky a límeček, na konci rukávů elastické 
manžety, kvalitnímateriál
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 32,50/Kč 880,–

Mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% česaná bavlna
Mikina se stojáčkem a 1/4 zipem, okraje ru-
kávů a pas jsou zakončené manžetou, mikina
má zpevněný lem u krku a ploché švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 910,–

Mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 100% česaná bavlna
manžety s elastanem, lemovka u krku, dvojité
švy kolem kulatého výstřihu, na rukávech a 
spodním lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 28,10/Kč 760,–

Mikina bez lemu
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoce kvalitní materiál, uvnitř počesaný, 
bez patentu na dolním lemu, boční rozparky,
elastický lem a výstřihu, vsadka ve tvaru
půlměsíce, lemovka u krku, dvojité stehy
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 25,90/Kč 700,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, dvojitá kapuce se sta-
hovací šňůrkou v kontrastní barvě, kontrastní 
prošití i vnitřek kapuce, měkký materiál, uvnitř 
počesaný, manžety s elastanem, ploché švy, 
klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 31,50/Kč 855,–

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou v kon-
trastní barvě, kontrastní prošití i vnitřek kapu-
ce, měkký materiál, uvnitř počesaný, manžety
s elastanem, ploché švy, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 31,50/Kč 855,–
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20.KK444466
KKaribann | K4K44646

20.K4646464664665555
Kariban | K444465

220.K453
KaKaririban | K453

20.K438
Kariban | K438

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K446 
Kariban | K446
Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, kartáčovaný fl eece
kapuce s kontrastní vniřní vrstvou a 
stahovací šňůrkou, žebrový úplet na
manžetách a lemu, klokaní kapsa s
přístupem pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 22,90/Kč 620,–

20.K465 
Kariban | K465
Dámská dvoubarevná mikina s
kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
vypasovaný střih, kontrastní 
barva zateplené kapuce se šňůrkou,
manžety rukávů a lem z žebrového
úpletu, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 25,70/Kč 695,–

20.K453 
Kariban | K453
Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m²,  80% bavlna, 20%
polyester, kartáčovaný fl eece
klokaní kapsa s přístupem na
sluchátka, kontrastní vnitřek kapuce,
na spodním lemu a rukávech elastic-
ké žebrované manžety
  6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 1 € 18,50/Kč 500,–

20.K438 
Kariban | K438
Mikina s kapucí
180g/m², 100% enzymaticky praná
bavlna, grey: 10% viskóza
nezateplená kapuce s kontrastní 
šňůrkou a páskou kolem krku, 2
klokaní kapsy, manžety ze stejného
materiálu, lehká
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 19,85/Kč 540,–

new

new

white/fi ne grey black/yellow black/red black/fi ne grey dark grey/black

oxford grey/
ynavy

light kelly green/
white orange/white red/yellow red/white

light royal blue/
yyellow

tropical blue/
white navy/fi ne grey

white/fi ne grey black/yellow black/red black/fi ne grey dark grey/black

oxford grey/
ynavy

light kelly green/
white orange/white red/yellow red/white

light royal blue/
yyellow

tropical blue/
white navy/red navy/fi ne grey

white/fi ne grey black/yellow black/red oxford grey/
ynavy

light kelly green/
white

red/yellow red/white light royal blue/
yyellow navy/fi ne grey

black

oxford grey

red

light royal blue

navy

Sw
ea

ts
KA

RI
BA

N



20000.K.KKK484884800000
Kariiibabbbb n nnn ||| K4K4K4800

2020202020.K.KK.KK484848811111
KaKaaaariririribababababan ||||| K4K4K4K4K481888

20.KK48484
Kariban n | K4K4K 84484

2020.K.KKKK484848484 55
KaKaribababababab n | K4K4K 8585855

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleumwomwomwoBiBauiio-Bauio-Bauio-Bauio-Bau wolollollollollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Bio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlna
Bi Baumwolnic Cottoc Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
Bi bavlnaBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaui Baumwol

io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwollec CottCott

i Baumwol
rganic Cottoc Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwganic Cottc Cottc Coo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K480 
Kariban | K480
Pánská organic mikina, raglán
300g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza, french
terry
malá V vsadka na límci, lemovka 
kolem krku, raglánový rukáv, široké 
pružné okraje ve výstřihu, na ruká-
vech a lemu, neutrální etiketa, uvnitř 
nepočesaný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 24,70/Kč 670,–

20.K481 
Kariban | K481
Dámská organic mikina, raglán
300g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza, french
terry
vypasovaný střih,malá V vsadka
na límci, lemovka kolem krku,
raglánový rukáv,široké pružné okraje 
ve výstřihu, na rukávech a lemu,
neutrální etiketa, uvnitř nepočesaný
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 24,70/Kč 670,–

20.K484 
Kariban | K484
Pánská organic propínací mikina
s kapucí
300g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza
zateplená kapuce se šňůrkou,
lemovka kolem krku, zapínání na
kovový zip, široké pružné okraje 
u výstřihu, na rukávech a lemu, 2
boční kapsy, otvor pro sluchátka,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,50/Kč 990,–

20.K485 
Kariban | K485
Dámská organic propínací mikina
s kapucí
300g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS 
Blended) barev 20% polyester,
heather grey 30% viskóza
vypasovaný střih,zateplená kapuce
se šňůrkou, lemovka kolem krku,
zapínání na kovový zip, široké pruž-
né okraje u výstřihu, na rukávech
a lemu, 2 boční kapsy, otvor pro
sluchátka, neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,50/Kč 935,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
kulatý výstřih, lem z žebrového úpletu, detail křížkového
stehu, široké manžety na rukávech a okraji mikiny, uvnitř 
kontrastní lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 33,–/Kč 890,–

Mikina s kapucí
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
ležérní střih, dvouvrstvá kapuce, lem u krku a kapuce v kon-
trastní barvě- šedé, u šedé mikiny v navy, klokaní kapsa, široké 
manžety na rukávech a spodním lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 41,–/Kč 1120,–

Mikina s kapucí
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
ležérní střih, dvouvrstvá kapuce, lem u krku a kapuce v kon-
trastní barvě- šedé, u šedé mikiny v navy, klokaní kapsa, široké 
manžety na rukávech a spodním lemu, YKK zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 45,50/Kč 1240,–

20.2301 Kariban | KV2301
Dámská „vintage“ mikina s kapucí
290g/m², 80% předepraná česaná bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, měkký hebký povrch, lemovka u krku a 
vnitřek kapuce v kontrastní barvě, tlustá stahovací šňůrka v
kapuci, klokaní kapsa, široké manžety u rukávů a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 55,50/Kč 1505,–

20.2300 Kariban | KV2300
Pánská „vintage“ mikina s kapucí
290g/m²,  80% předepraná česaná bavlna, 20% polyester
měkký hebký povrch, lemovka u krku a vnitřek kapuce v kon-
trastní barvě, tlustá stahovací šňůrka v kapuci, klokaní kapsa, 
široké manžety u rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 58,–/Kč 1575,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.281M 
Russell | 281M
Pánská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35%
česaná ringspun bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey
podšívkou a stahovací šňůrkou, kon-
trastní lemovka u krku, odnímatelná
etiketa, uvnitř nepočesaný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 30,–/Kč 815,–

10.281F 
Russell | 281F
Dámská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35%
česaná ringspun bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey
podšívkou a stahovací šňůrkou, kon-
trastní lemovka u krku, odnímatelná
etiketa, uvnitř nepočesaný materiál
XS – S – M – L – XL

24 3 € 30,–/Kč 815,–

10.283M 
Russell | 283M
Pánské joggingové tepláky HD
255g/m², 65% polyester, 35%
česaná ringspun bavlna
zúžený střih, elastický lem se
stahovací šňůrkou,všité přední 
kapsy, našitá zadní kapsa, úpletové 
manžety nohavic, french terry,
uvnitř nečesaný
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 27,80/Kč 755,–

10.283F 
Russell | 283F
Dámské joggingové tepláky HD
255g/m², 65% polyester, 35%
česaná ringspun bavlna, french terry
zúžený střih, elastický lem se
stahovací šňůrkou, všité přední 
kapsy, našitá zadní kapsa, úpletové 
manžety nohavic, uvnitř nečesaný
XS – S – M – L – XL

24 3 € 27,80/Kč 755,–
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UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.575M Russell | 575M
Mikina s kapucí
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
rovný střih, dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou, lemovka u
krku, klokaní kapsa se zesílenými stehy, pletené manžety na
rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6  € 22,80/Kč 620,–

10.575B Russell | 575B
Dětská mikina s kapucí
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
rovný střih, dvojitá kapuce bez stahovací šňůrky, lemovka u
krku, klokaní kapsa se zesílenými stehy, pletené manžety na
rukávech a lemu
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 6  € 18,90/Kč 510,–

Mikina s kulatým výstřihem
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
na spodním lemu a rukávech elastické manžety, vyrobena z
příjemného materiálu potaženého vrstvou SpotShield, raglá-
nový rukáv, tubusový střih bez bočních švů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 18,–/Kč 490,–

Dětská mikina s kulatým výstřihem
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
na spodním lemu a rukávech elastické manžety, vyrobena z 
materiálu s vrstvou SpotShield, raglánový rukáv, tubusový
střih bez bočních švů
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6  € 14,20/Kč 385,–

Mikina s kulatým výstřihem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
3- vrstvá konstrukce materiálu,jemný měkký povrch, rovný
střih, ležérní manžety na rukávech a lemu, lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6  € 18,–/Kč 490,–
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10.750M
Russell | 750M
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RuR ss lelll | 750B
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.266M Russell | 266M
Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný, mírně zúžený střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu, 
manžety na rukávech, spodní lem, zpevněný lem kolem krku,
kovový zip, dvouvrstvá kapuce s robustními stahovacími 
šňůrkami, přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 32,50/Kč 880,–

10.266F Russell | 266F
Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu, manže-
ty na rukávech, spodní lem, zpevněný lem kolem krku, kovový
zip, dvouvrstvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 32,50/Kč 880,–

10.265F Russell | 265F
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu, manžety na
rukávech, spodní lem, zpevněný lem kolem krku, kovový zip,
dvouvrstvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami, přístup
pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 27,20/Kč 735,–

10.265M Russell | 265M
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu, manžety na 
rukávech, spodní lem, zpevněný lem kolem krku, kovový zip,
dvouvrstvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami, přístup
pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 27,20/Kč 735,–

10.750M Russell | 750M
Joggingové tepláky
295g/m², 50% česaná bavlna, 50% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy, na konci
nohavic elastické manžety, lze prát na 40°
S – M – L – XL

36 6 € 20,50/Kč 555,–

10.750B Russell | 750B
Dětské tepláky
295g/m², 50% česaná bavlna, 50% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy, na konci
nohavic elastické manžety, lze prát na 40°
104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 16,60/Kč 450,–
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25.1700
SOL'S | Sandro

25.4780
SOL'S | Seven Meenn

22525.4790
SOOOL''L'S | Seven Women

25.4770
SOL'S | Silvererer

25.47300
SOL'S | Scootott

25.0584
SOL'S | Sherrrpappa

3-farbigdbigtrzykolorowy 
3-farbig3- df rbigftrojbarevné

trojbarevné3-farbig3-farb3-farbigtricoloredtricoloredtricoloredtricolored3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig

Sherpa fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s límcem a raglánovým rukávem
320g/m, 100% bavlny, baby french terry
2x2 žebrový úplet na límci, patentech rukávů a lemu, raglá-
nový rukáv a patenty v kontrastní barvě, uvnitř nečesaný,
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 33,–/Kč 890,–

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčovaný 
fl eece
dvojitá klokaní kapsa, kapuce se stejnobarevnou stahovací 
šňůrkou, na spodním lemu a rukávech elastické žebrované
manžety
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 32,–/Kč 865,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m²,  50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčo-
vaný fl eece
vypasovaný střih,dvojitá klokaní kapsa, kapuce se stejnobarev-
nou stahovací šňůrkou, na spodním lemu a rukávech elastické 
žebrované manžety
S – M – L – XL

20 5  € 32,–/Kč 865,–

Mikina s kapucí unisex
280g/m²,  50% bavlna, 50% polyester
přiléhavý střih, zateplená kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, zapínání na zip v kontrastní barvě, 2 klokaní 
kapsy, jemně žebrované manžety
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 44,50/Kč 1205,–

Pánská mikina s 1/4 zipem
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčovaný 
fl eece
vnitřek límečku v kontrastní barvě, na spodním lemu a ruká-
vech elastické žebrované manžety
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 32,–/Kč 870,–

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih,skrytý zip, klokaní kapsa, kontrastní vnitřek
kapuce s širokými stahovacími šňůrkami, na spodním lemu a 
rukávech elastické žebrované manžety
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 49,50/Kč 1340,–
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255.3250
SOL'SS | New SSSuSuprprememeeeeee

2525.1.1171 8
SOOOOOL'L'S S || Suuupremeeeee

225.1168
SOLL'S | Spiderer

25.3251
SOS L'S | Slam

25.333252 5
SSOL'S |||| Slamm KKKiddddss

25.7101
SOL'S | Snake

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina unisex
280g/m²,  50% bavlna, 50% polyester
zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované lemy výstřihu,
na spodním lemu a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 20,40/Kč 555,–

Mikina unisex
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
klasický střih, zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované
lemy výstřihu, na spodním lemu a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 20,40/Kč 555,–

Mikina unisex
260g/m²,  50% bavlna 50% polyester
klasický střih, zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované
lemy výstřihu, na spodním lemu a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 10  € 12,60/Kč 340,–

Mikina s kapucí unisex
320g/m², 50% bavlna, 50% polyester
žebrové lemy s elastanem, klokaní kapsa, kapuce se stahovací 
šňůrkou
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 26,50/Kč 720,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m²,  50% bavlna, 50% polyester
žebrové lemy s elastanem, klokaní kapsa zateplená
 4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

20 5  € 20,–/Kč 540,–

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
klasický střih, vsazené rukávy, klokaní kapsa, kapuce se 
stahovací šňůrkou, na spodním lemu a rukávech elastické 
žebrované manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 16,90/Kč 460,–
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25.1409
SOL'S | Studio Women

252525252 .1.111140400888
SOOOOSOL'L'L'LLL S S S S || SStSttuuudu ioooo MMMen

25.4740
SOL'S | Soda

22225.4720
SOSOSOSOL'S | Sundae

25.4710
SOL'S | Soul Wommen

2525.4444669666 0
SOSOL'L S S || SoSSS ulul MMenennn

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1409 
SOL'S | Studio Women
Dámská mikina, raglán
260g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, french terry
vypasovaný střih, žebrový úplet na
lemu výstřihu, malý V detail na vý-
střihu, rukávech a lemu, ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 28,20/Kč 765,–

25.1408 
SOL'S | Studio Men
Pánská mikina, raglán
260g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, french terry
žebrový úplet na lemu výstřihu,
malý V detail na výstřihu, rukávech a
lemu, ploché švy
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 28,20/Kč 765,–

25.4740 
SOL'S | Soda
Dámská mikina
280g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
přiléhavý střih, stojáček, raglánové
rukávy, 2 boční kapsy, na spodním 
lemu a rukávech elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,–/Kč 975,–

25.4720 
SOL'S | Sundae
Pánská mikina
280g/m², 50% bavlna, 50% po-
lyester, podšívka: kartáčovaný fl eece
přiléhavý střih, stojáček, raglánové
rukávy, 2 boční kapsy, na spodním 
lemu a rukávech elastické manžety
2x2
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,–/Kč 975,–

25.4710 
SOL'S | Soul Women
Dámská mikina s kontrastní 
kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% po-
lyester, podšívka: kartáčovaný fl eece
vypasovaný střih, manžety-žebro-
vý úplet s elastanem, kontrastní 
zateplení uvnitř kapuce se stahovací 
šňůrkou a zarážkou, 2 klokaní kapsy
S – M – L – XL

20 5 € 37,50/Kč 1025,–

25.4690 
SOL'S | Soul Men
Pánská mikina s kontrastní kapucí
280g/m²,  50% bavlna, 50% po-
lyester, podšívka: kartáčovaný fl eece
manžety-žebrový úplet s elastanem,
kontrastní zateplení uvnitř kapuce 
se stahovací šňůrkou a zarážkou, 2
klokaní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 37,50/Kč 1025,–
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05.5600
Stedman | Activevee SSSweweweatatata HHHHooooooodydydyddy

0505.55. 707070700 0 00 StStStStededee mamamamann
AcActitivvve SSSSweweweweatatata HHHHoooooodydydyd WWWWomomo eenenee

0505050 ..4. 2000
StStS ededddmmmammmm n || Unnnnnisisexex HHHHHHoooooooooooddydy

05.5555616166 00 StS eddmmamam nn nn
Active SSSSSwweatatjackeeetet

055.5. 71710 0 StStStedededddmmman
AcActive SSweweatattjajajackcckcc eet WWomommenen

005055.5.57777700 Stttededee mamannn n 
Actttitiveve SSSSSweweatjaaaackckcc etet JJJunior

05.56222220 0 StStededmamann
Active Swwweeatatshshirirt

Unisex, große 

Veredelungsfl ächeUnisex, großgrUnisex, große
Unisex, groß
Unisex, großex gx groß

pVeredVeredVeredVeredVeredVered
cisfl ächeflächefl ächeflächeflächefläche, großgrUnisex, große

UUUUnisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große

delungsfl elundelungsfl elungsflelungsflfldelungsfl delungsfldelungsfldelungsfldelungsfldelungsfldelungsfl

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché švy, dvouvrstvá kapuce na 
stáhnnutí  pomocí šňůrek, na spodním lemu a rukávech široké
elastické žebrované manžety
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 25,70/Kč 695,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
mírně vypasovaný střih, klokaní kapsa, ploché švy, dvouvrstvá
kapuce na stáhnnutí  pomocí šňůrek, na spodním lemu a 
rukávech široké elastické žebrované manžety
S – M – L – XL

24 6  € 25,70/Kč 695,–

Mikina s kapucí
190 g/m², 100% bavlna
raglánové rukávy, materiál uvnitř počesaný, lemovka u krku,
v kapuci stejnobarevná stahovací šňůrka, žádná kapsa - mož-
nost snadnějšího brandingu, neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6  € 15,70/Kč 425,–

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché švy a
dvouvrstvá kapuce, stáhnutí pomocí šňůrek,
na spodním lemu a rukávech  široké elastické 
žebrované manžety, zapínání na zip tón v
tónu, neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 29,20/Kč 790,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, klokaní kapsa, ploché švy a
dvouvrstvá kapuce, stáhnutí pomocí šňůrek,
na spodním lemu a rukávech  široké elastické
žebrované manžety, zapínání na zip tón v
tónu, neutrální velikostní label
S – M – L – XL

24 6 € 29,20/Kč 790,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché švy a dvou-
vrstvá kapuce, na spodním lemu a rukávech 
široké elastické žebrované manžety, zapínání 
na zip tón v tónu, neutrální velikostní label
     S          M          L          XL
122/128   134/140   146/152   158/164

24 1 € 23,80/Kč 645,–

Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pohodlný střih, vpředu ploché stehy, úzký
žebrový lem výstřihu, široké žebrové manžety
na rukávech a dolním lemu, neutrální velikost-
ní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 22,10/Kč 600,–
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Tee Jaysys | 55555401
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18181818181 .5555.54040000333333333
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Tee Jays | 54242422229999999

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.5430 Tee Jays | 5430
Pánská mikina s kapucí
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
měkký jemný povrch, Lycra® ve všech manžetách a lemech,
3-vrstvý materiál, dvojité stehy, dvouvrstvá kapuce se staho-
vací šňůrkou, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 37,–/Kč 1010,–

18.5431 Tee Jays | 5431
Dámská mikina s kapucí
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
mírně vypasovaný střih,měkký jemný povrch, Lycra® ve všech
manžetách a lemech, 3-vrstvý materiál, dvojité stehy, dvouvrs-
tvá kapuce se stahovací šňůrkou, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 37,–/Kč 1010,–

18.5400 Tee Jays | 5400
Pánská mikina
320g/m², 100% egyptská předepsaná bavlna, francouzské
froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku, raglánový rukáv, 
2x2 žebrovaný úplet s elastanem, malá V vsadka z jemně
žebrovaného úpletu na lemu výstřihu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 35,–/Kč 950,–

18.5401 Tee Jays | 5401
Dámská mikina
320g/m², 100% egyptská předepsaná bavlna, francouzské
froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku, raglánový rukáv, 
2x2 žebrovaný úplet s elastanem, malá V vsadka z jemně
žebrovaného úpletu na lemu výstřihu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 35,–/Kč 950,–

18.5402 Tee Jays | 5402
Pánská mikina
320g/m², 100% egyptská předepsaná bavlna, francouzské
froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku, raglánový rukáv, 
2x2 žebrovaný úplet s elastanem, kapuce se stahovací šňůrkou
v kontrastní barvě, kontrastní zapínání na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 49,50/Kč 1345,–

18.5403 Tee Jays | 5403
Dámská mikina
320g/m², 100% egyptská předepsaná bavlna, francouzské
froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku, raglánový rukáv, 
2x2 žebrovaný úplet s elastanem, kapuce se stahovací šňůrkou
v kontrastní barvě, kontrastní zapínání na zip
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 49,50/Kč 1345,–

18.5406 Tee Jays | 5406
Teplákové kalhoty
320g/m²,  80% egyptská česaná ring-spun bavlna, 20%
polyester, práno s enzymy, francouzské froté
ležérní střih, 2x2 RIB, elastické manžety, 2 boční kapsy, v pase
stahovatelné šňůrkou
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 45,50/Kč 1235,–

18.5429 Tee Jays | 5429
Mikina
310g/m², 70% egyptská bavlna, 30% polyester, kartáčovaný
vnitřek
3- druhy příze, žebrované lemy s Lycra® kolem výstřihu,
rukávu a dolního okraje, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 30,–/Kč 820,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.5432 Tee Jays | 5432
Pánská dvoubarevná mikina s kapucí
320g/m², 70% ringspun česaná bavlna, 30% polyester
padnoucí střih, 3 vrstvá struktura tkaniny, dvojitě vypodložená
kapuce s širokou šňůrkou, raglánové rukávy, lemy s lykrou
(Lycra®) v kontrastní barvě, kapsa „klokanka“, uvnitř nečesaný 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 39,50/Kč 1065,–

18.5433 Tee Jays | 5433
Dámská dvoubarevná mikina s kapucí
320g/m², 70% ringspun česaná bavlna, 30% polyester
lehce vypasovaný střih,3 vrstvá struktura tkaniny, dvojitě
vypodložená kapuce s širokou šňůrkou, raglánové rukávy, 
lemy s lykrou (Lycra®) v kontrastní barvě, kapsa „klokanka“, 
uvnitř nečesaný materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 39,50/Kč 1065,–

18.5404 Tee Jays | 5404
Pánská dvoubarevná mikina“Urban“
320g/m², 100% enzymaticky praná egyptská bavlna, melír
80% bavlna, 20% polyester, french terry
pohodlný fashion střih, malá vsadka na límci, raglánové
rukávy, mažety 2x2 rib s elastanem, uvnitř nečesaný, velmi 
měkký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 37,–/Kč 1010,–

18.5405 Tee Jays | 5405
Dámská „urban“ mikina dvoubarevná
320g/m², 100% enzymaticky praná egyptská bavlna, melír
80% bavlna, 20% polyester, french terry
lehce vypasovaný střih, malá vsadka na límci, raglánové
rukávy, mažety 2x2 rib s elastanem, uvnitř nečesaný, velmi 
měkký materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 37,–/Kč 1010,–

Pánská mikina s kapucí, zapínání na zip
310g/m2, 70% bavlna, 30% polyester
jemný měkký povrch, Lycra® ve všech manžetách, 3 vrstvá
příze, uvnitř počesaná, kontrastní lemovka u krku, dvojitá
kapuce s kontrastní stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 48,–/Kč 1300,–

Dámská mikina s kapucí, zapínání na zip
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih,jemný měkký povrch, Lycra® ve všech man-
žetách, 3 vrstvá příze, uvnitř počesaná, kontrastní lemovka u
krku, dvojitá kapuce s kontrastní stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 48,–/Kč 1300,–

Tepláky
310g/m²,  70% bavlna, 30% polyester
moderní unisex tepláky, široký pas, 1 zadní kapsa, 2 boční 
kapsy, uvnitř počesaný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 42,–/Kč 1145,–
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Sports & Outdoor
Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht
und Wetterbeständigkeit

Micro-Polyester – besonders feine Polyesterfaser, sehr weiche 
Struktur, enorm formbeständig, wasserdampfdurchlässig, schnell
trocknend, winddicht, wasserabweisend

Polyamid (Nylon) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und
Scheuerfestigkeit, schnell trocknend

Polycotton – Mischung von Baumwolle und Polyester, um
Vorteile beider Materialien zu nutzen

Stretch (Symbol) -  kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser die in geringen Mengen einge-
setzt wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit 
des Artikels zu erreichen
Lycra® - eingetragene Marke, Elasthanfaser

Interlock – sehr geschlossene Oberfl äche, sehr hochwertige, 
strapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbe-
ständigkeit, Vorder- und Rückseite sehen gleich aus

Mesh – atmungsaktives Netzgewebe, häufi g als Futter oder für 
verwendet

Bird Eye – Meshstoff  mit besonderer Optik,  sehr elastisches 
und leichtes Material

Heather/Melange – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendung 
2 verschieden farbiger Garne

new 197 Modelle
16 Neuheiten 

4 neue Farben bei bestehenden
Produkten

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
)

Reißverschluss zur Veredelung

Set-in Ärmel – gerade angesetzte
Ärmel

Raglan Ärmel – am Ausschnitt
angesetzte Ärmel, diagonaler Naht-
verlauf

Racerback (Ringerrücken)
schmal geschnittene Rückseite

Eigenschaft en von Funktionsbekleidung:
e – Wind wird teilweise abgehalten, bessere Luft zirkulation als bei winddichtem Material

e – Ausrüstung um zu verhindern, dass sich das Gewebe mit Feuchtigkeit ansaugt. Dies hält allerdings nur für begrenzte Zeit trocken.
– ab einer Wassersäule von 800mm dürfen Materialien als wasserdicht bezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein Maßstab

für Dichtigkeit. Je höher der Werte, umso wasserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte auf längere Zeit im Regen erfordert 
zusätzlich versiegelte Nähte, weshalb ausschließlich diese Artikel von uns als wasserdicht (Symbol) gekennzeichnet werden.

atmungsaktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig) - Schweiß wird an der Stoffi  nnenseite als Wasserdampf aufgenommen und an die 
Oberfl äche transportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies in Gramm Wasserdampf je Quadratmeter innerhalb von 24h. 1.000g/m² in 24h
bedeutet daher, dass innerhalb von 24 Stunden 1.000g Wasserdampf über einen Quadratmeter des Gewebes entweichen können. 
antibakteriell – Ausrüstungsverfahren um die Vermehrung von Bakterien und Pilze  zu hemmen und dadurch die Geruchsentwicklung zu reduzieren

Sports & Outdoor
PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost   meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute Livelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
und Wetterbeständigkeitund Wetterbeständigkeit

yMicro-PolyesteMicro-Polyeste – zvláště jemná struktura polyesterovýchrr – besonders feine Polyesterfaser, sehr w – besonders feine Polyesterfaser, sehr w
vStruktur, enorm formbeständig, wasserdampfdurchlässig, schnStruktur, enorm formbeständig, wasserdampfdurchlässig, schn
schnoucí, větruodolný, odvádějící vodu od tělatrocknend, winddicht, wasserabweisendtrocknend, winddicht, wasserabweisend

y yPolyamid (Nylon)Polyamid (Nylon)– syntetické vlákno s vysokou pevností v) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und– Synthetikfaser mit hoher Zug- und 
tScheuerfestigkeit, schnell tScheuerfestigkeit, schnell t

PolybavlnaPolycottonPolycotton ou– Mischung von Baumwolle und Polyester, um– Mischung von Baumwolle und Polyester, um 
ate á ůVorteile bVorteile b

StrečStretcStretc
El hEl h – značka pro pružný materiálch (Symbol)(Symbol)   kennzeichnetennzeichnet

han Synthetikfasern Synthetikfaser die indi iElastanElasthaElastha
ii – syntetické vlákno používá se v menším rozsahu zan  Synthetikfaser Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingedie in geringen Mengen einge
rd um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeum eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeúčelem získání pružnosti a stability tvaru výrobkusetzt wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formsetzt wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Form

des Artikels zu erreichendes Artikels zu erreichenLycra®des Artdes Art
Lycra®Lycra – chráněná značka, elastanové vláknotikels zu erreichens zu erreichen

i t M k El th fi t M k El th f

InterlockInterlockInterlock – velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,– sehr geschlossene Oberfl äche, sehr hochwertige, – sehr geschlossene Oberfl äche, sehr hochwertige,
d b d l b lstrapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbestrapazierfähige, elastische und glatte Ware mit guter Waschbe
vzhledständigständig

SiťovinaMeshMesh – a– a d ť k katmungsaktives Netzgewebe, häufi g als Futter odtmungsaktives Netzgewebe, häufi g als Futter od
podšívkaEinsätze Einsätze 

Bird EyeBird EyeBird Eye – síťovina se zvláštním vzhledem, velmi lehký a pružný – Meshstoff  mit besonderer Optik,  sehr elastisches – Meshstoff  mit besonderer Optik,  sehr elastisches 
lund leicund leic

Melange/melírHeather/MelanHeather/Melan – tngege – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu
v2 verschieden2 verschieden

Certifi kace:
Informace k certifi kacím, texttilním sdruužením a inniciativám 
získáte na stranách 2-3.

197197197 modelůModelleModelle
161616 novinekNeuheitNeuheit

444PP nových barev u stávajících výrobkůneue Farben bei bestehendene Farben bei bestehenden
roduktenodukten

Top prodejné artiklyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány, dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

l l k k kNeutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

Zip k přístupu pro brandingReißverschluss zur VeredeluReißverschluss zur Veredelu

Set-in rukávySet-in ÄrmelSet-in Ärmel – – kl k– gerade angesetzte– gerade angesetzte
vsazené rukávyÄrmelÄrme

Raglánové rukávyRaglan ÄrmelRaglan Ärmel  am  
angesetzte Ärmel dangesetzte Ärmel d – našité odm Ausschnittschnitt

di l Nl Nvýstřihu diagonálněangesetzte Ärmel, dangesetzte Ärmel, d
verlaufverlauf

Vykrojená zádaRacerback (RingRacerback (Ring ženýgerrücken)gerrücken) ––
vykrojený zadní dílschmal geschnittenschmal geschnitten

Vlastnosti funkčního oblečení:Eigenschaft en von FunktionsbEigenschaft en von Funktionsb
větruodolnýwindabweisewindabweise– vendnd – Wind wird teilweise abgehalten, bessere Luft zirkulation als bei winddichtem M – Wind wird teilweise abgehalten, bessere Luft zirkulation als bei winddichtem M
vodoodpudivýwasserabweisewasserabweise– tendnd – Ausrüstung um zu verhindern, dass sich das Gewebe mit Feuchtigkeit ansau – Ausrüstung um zu verhindern, dass sich das Gewebe mit Feuchtigkeit ansau

voděvzdornýwasserdichtwasserdicht – –– od vodního sloupce 800 mm mohou být materiály označeny jako voděvzdorné. Vodní sloupec označuje stupeň nepropus-– ab einer Wassersäule von 800mm dürfen Materialien als wasserdicht bezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein Maßstab– ab einer Wassersäule von 800mm dürfen Materialien als wasserdicht bezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein Maßstab
tnosti. Čím vyšší hodnota, tím nepropustnější materiál. Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí speciálně zabezpečené stehy. für Dichtigkeit. Je höher der Werte, umso wasserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte auf längere Zeit im Regen erfordefür Dichtigkeit. Je höher der Werte, umso wasserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte auf längere Zeit im Regen erforde
zusätzlich versiegelte Nähte, weshalb ausschließlich diese Artikel von unzusätzlich versiegelte Nähte, weshalb ausschließlich diese Artikel von un

datmungsaatmungsa f k lhk l d l k faktivktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig) - Schweiß wird an der Stoffi  nnenseite als Wasserdampf aufgenommen und an die(feuchtigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig) - Schweiß wird an der Stoffi  nnenseite als Wasserdampf aufgenommen und an diev
Oberfl äche transportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies in Gramm Wasserdampf je Quadratmeter innerhalb von 24h. 1.000g/m² in Oberfl äche transportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies in Gramm Wasserdampf je Quadratmeter innerhalb von 24h. 1.000g/m² in 
vbedeutet daher, dass innerhalb von 24 Stunden 1.000g Wasserdambedeutet daher, dass innerhalb von 24 Stunden 1.000g Wasserdam
antibakteriálnantibakteriellantibakteriell ––– Ausrüstungsverfahren um die Vermehrung von Bakterien und Pilze  zu hemmen und dadurchAusrüstungsverfahren um die Vermehrung von Bakterien und Pilze  zu hemmen und dadurch–



1616.11390
F.OO.O.L. | Perfffoff rmance T

16.1010 3
F.O.L.L  | KKids Peerformancce T

16.1392
F.O.L. | Lady-Fit Peeerformance T

16.4042
F.O.L. | Performance Shorts

16.4007
F.O.L. | Kids Performance Shorts

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, raglánové rukávy 
s krytými stehy, kulatý výstřih, potištěná etiketa za krkem,
stejnobarevná lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 8,15/Kč 220,–

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, raglánové rukávy s
krytými stehy, uvnitř potištěná etiketa, stejnobarevná lemovka 
u krku
3-4 – 5-6 – 7-8 – 9-11 – 12-13 – 14-15

72 12  € 8,15/Kč 220,–

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, 
raglánové rukávy s krytými stehy, uvnitř potištěný label, 
lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 8,15/Kč 220,–

Sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
volný střih, elastický pas se stahovací šňůrkou,příjemný
rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL

36 6 € 13,45/Kč 365,–

Dětské sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas s jednobarevnými stahovacími šňůrkami, materiál
prodyšný a rychleschnoucí
3-4 – 5-6 – 7-8 – 9-11 – 12-13 – 14-15

36 6  € 9,20/Kč 250,–

white black red deep navy white black red deep navy

white black lime bright yellow fuchsia red azure blue royal blue deep navy

120

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
FR

UI
T 

O
F 

TH
E 

LO
O

M



1616 1.1414166
F.F.O.O.L.L. || Perfofoformrmmmanance Vest

16.1418
F.O.L. | Ladies‘ PPPeerformannccce Vestt

161616166 33.3030388888
F.F.F.F.O.O.O.O...LL. | Perrrrrfofooormrmaaannancee PPolo

16161611 .3.3.300040
F.F.F.O.O.O.OO.O L.L.LL. | Ladadadaddies‘ PPeerfoformrmaanananannnnce Polo o

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

16.1416 F.O.L.
Performance Vest
Pánské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí 
materiál, stejnobarevný lem výstřihu
a průramků, potištěná etiketa za
krkem
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,15/Kč 220,–

16.1418 
F.O.L. | Ladies‘ 
Performance Vest
Dámské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, vlhkost regulující 
rychleschnoucí materiál, stejno-
barevný lem výstřihu a průramků,
potištěná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,15/Kč 220,–

16.3038 F.O.L.
Performance Polo
Pánské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
léga se 3 knofl íčky, lemovka kolem
krku, klasický límeček a vsazené
rukávy, příjemný rychleschnoucí 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,50/Kč 395,–

16.3040 
F.O.L. | Ladies‘
Performance Polo
Dámské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, léga se 3 kno-
fl íčky, úzký lem u krku, klasický
límeček a vsazené rukávy, příjemný
rychleschnoucího materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 14,50/Kč 395,–

black
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red
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white

black
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black

red
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black

red
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02.1007070700 88
James &&& & && NiNichchololsosonn | | JNJNJNNNN 11111107070 88

02222.1.1.10707070 777
Jamessss & & & NiNiNichcholollsoosoonn | || JNJNJN 1110707077777

0202.1.1000707070744
JJJaJ memess && &&& & & NNNNNiNN cchchhholooo soonn | || | JNNN 1070777744444444

02222.1073
Jameeees & Nicholsonnnn | JN 1073

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1078 James & 
Nicholson | JN 1078
Pánská bunda „Maritime“
290g/m², 100% polyester
stojací límec, odnímatelná kapuce, 
elastická šňůra se zarážkou na sta-
hování kapuce a bundy, zip a linka
na boku v kontrastní barvě, 2 boční 
kapsy a 1 náprsní kapsa na zip, 
pletené manžety na rukávech, větru
a voděodolná (5000mm), prodyšná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1695,–

02.1077 James & 
Nicholson | JN 1077
Dámská bunda „Maritime“
290g/m², 100% polyester
stojací límec, odnímatelná kapuce, 
elastická šňůra se zarážkou na sta-
hování kapuce a bundy, zip a linka
na boku v kontrastní barvě, 2 boční 
kapsy a 1 náprsní kapsa na zip, 
pletené manžety na rukávech, větru
a voděodolná (5000mm), prodyšná
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1695,–

02.1074 James & 
Nicholson | JN 1074
Pánská jachtařská bunda
100% polyester
voděodolnost 1500 mm vodního
sloupce,našitá kapuce s kontrastní 
stahovací šňůrkou, kontrastní zipy, 2
boční kapsy na zip, zapínání na zip s
ochranou brady
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,50/Kč 1150,–

02.1073 James & 
Nicholson | JN 1073
Dámská jachtařská bunda
100% polyester
lehce vypasovaný střih,našitá kapu-
ce s kontrastní stahovací šňůrkou,
kontrastní zipy, 2 boční kapsy na
zip, zapínání na zip s ochranou
brady
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,50/Kč 1150,–
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MARITIME COLLECTION
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02.1076
JJJames & Nicholsoooon n | JNJN 11070766

020222.10777755
JaJaJamemeememees & NNNiNiNNNNicholson | JN 1070755

02.0984
James & Nicholson | || JNJNJNNJJ 999984848484

020022.0.0.0998989 3
JaJammeesss && && Nichchololsoson n | JNN 998383

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1076 James & 
Nicholson | JN 1076
Pánská vesta „Maritime“
vnější vrstva: 100% polyamid,
vnitřní vrstva: 100% polyester
matný vzhled,1 vnitřní a 2 přední 
kapsy na zip, elastické průramky a
kontrastní lemy, na zádech je zip 
pro přístup k brandingu, odolná 
vůči větru a vodě (600 mm vodního
sloupce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,–/Kč 1330,–

02.1075 James & 
Nicholson | JN 1075
Dámská vesta „Maritime“
vnější vrstva: 100% polyamid,
vnitřní vrstva: 100% polyester
lehce vypasovaný střih, matný
vzhled,1 vnitřní a 2 přední kapsy na
zip, elastické průramky a kontrastní 
lemy, na zádech je zip pro přístup k
brandingu, odolná vůči větru a vodě 
(600 mm vodního sloupce)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,–/Kč 1330,–

02.0984 James & 
Nicholson | JN 984
Pánské polo „Maritim“
190g/m², 100% česaná bavlna
boční rozparky, límeček v kontrastní 
barvě, 3 knofl íky, ploché švy a po-
stranní jednobarevné vsadky, detaily
jeans vzhledu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,–/Kč 680,–

02.0983 James & 
Nicholson | JN 983
Dámské polo „Maritim“
190g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný stři, boční rozparky, 
límeček v kontrastní barvě, 5
knofl íků, ploché švy a postranní 
jednobarevné vsadky, detaily jeans
vzhledu
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,–/Kč 680,–
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MARITIME COLLECTION

123

Sw
ea

ts
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N



02.044744 5
JaJamemes s && &&& Nichollssosonn | | JNJNNNNN 44755

02020 .0477666
JJaJaJ meeeess ss & & && NiNicchchololsosososossoss nnnnnn || JNJJJJJJ 4444447776766677

0202.000000044484444 9999999
JaaJaaamememmmm s s s & &&&&& & NiNiNiNiiNNN chchhhchololoololoo sosooosoosoos nnnnnn | | | JNJNJNJNJNJNJ 444444898989899898989

02.00499000000
JaJaJaJaJaaJaJaamememmmmmemes s & && NiNiNNN chchchchchchhololooo sosooosoososonnnnnnnn |||||||| JNJNJNJNJNJNJNN 44444444909090909090900

0202 0.04747777722 2 22 JaJaJaJaJJaaJaJ memememmm ssss &&&&&& 
NiNichholololollolsososososonnnnnn || JNJNJNJNJNJN 44444472

0220 .0477111 JaJamemeess &&& &&&&&&&
NiNNiNNiNNiN chc olsosonn || JNJNJNJN 447171111717111

0202.0048488 8 JaJamem s & &
Nicholsos n | JNJ 44888

0202.0.04884844 111 JaJaJaJaJJJJ mememeemesssss & & &&&& &
NiNiNNNNichchhhhhchololololsososs nn ||||| JJNJNJN 4448818188

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0475 James & Nicholson | JN 475
Dámská bunda
100% polyester
lehce vypasovaný střih, podložený zip s chráničem brady, 
2 boční kapsy na zip, stahovací kapuce, na zádech větrací 
otvory a refl exní lem, prodyšný a rychleschnoucí materiál 
odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 50,–/Kč 1355,–

02.0476 James & Nicholson | JN 476
Pánská bunda
100% polyester
podložený zip s chráničem brady, 2 boční kapsy na zip, staho-
vací kapuce, na zádech větrací otvory a refl exní lem, prodyšný 
a rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 50,–/Kč 1355,–

02.0489 James & Nicholson | JN 489
Dámské běžecké kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, boční kontrastní pruhy, 2  kapsy na zip,
elastická stahovací šňůrka, na konci nohavic zipy, refl exní,
větru a voděodolná, prodyšná
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 30,–/Kč 815,–

02.0490 James & Nicholson | JN 490
Pánské běžecké kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, boční kontrastní pruhy, 2  kapsy na zip,
elastická stahovací šňůrka, na konci nohavic zipy, refl exní,
větru a voděodolná, prodyšná
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 30,–/Kč 815,–

02.0472 James & Nicholson | JN 472
Pánské běžecké tričko
125g/m², 100% polyester
vsadky v kontrastní barvě, ploché švy a na zádech refl exní 
lem, rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 375,–

02.0471 James & Nicholson | JN 471
Dámské běžecké tričko s výstřihem do V
125g/m², 100% polyester
lehce vypasované,vsadky v kontrastní barvě, ploché švy a na
zádech refl exní lem, rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 375,–

02.0488 James & Nicholson | JN 488
Pánské běžecké kraťasy
100% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, refl exní lem, malá kapsa na 
zip a vnitřní slipy ze síťoviny,  prodyšný materiál odolný vůči
větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 17,40/Kč 470,–

02.0481 James & Nicholson | JN 481
Dámské běžecké 3/4 kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas a stahovací šňůrky, vsadky v kontrastních bar-
vách, ploché švy a na zadní straně kapsa na zip a refl exní lem, 
na boku prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 29,–/Kč 785,–
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tomato/black grenadine/iron
g ygrey

atlantic/black

black/white black/tomato

black/atlantic iron grey/lemon

iron grey/green iron grey/
ggrenadine

RUNNING COLLECITON
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0202.0047470
JaJaamemess & Nicholson | JNJJ 477077

020202020222.00.00.0..0. 446464646444669
JaJaJammemes ss s &&&& &&& NiNichchoolsosonn ||||| JNJNJNJNJNJN 44466969

0020 .0478
JaJaJ meesss & Nicholson | JNNNNNNNNN 4444444444477878777

0202.004747777
JaJaJJJ memes s s & & NiNiNichchccccc olololo soososooos nnnnn |||| JNJNJNJN 444447777777777

02020202020202.0.0000.04848484848488800000000
JaJaaJaJaamememmememememessssssss & & & & && && NiNiNiNiNiNiNiichchchchchchchc oololooloo sososs n nn | | JNJN 444444808088

020202020202 00.0.0474747479999
JaJaJJaJamemememess ss & &&&& NiNiNiNiN chchchchchololololo sosososoosonnn |||| JNJNJNJNJN 444479797979

033003 6.655585 00
MyMyrtrtlele BBeae hchchh ||| MMMMBBBB 656556588880

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0470 James & Nicholson | JN 470
Pánské běžecké tričko bez rukávů
125g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky a ploché švy, vlhkost rehulující rychle-
schnoucí materiál, refl exní prvek na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 12,50/Kč 340,–

02.0469 James & Nicholson | JN 469
Dámské běžecké tričko bez rukávů s výstřihem do V
125g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih,kontrastní vsadky a ploché švy,
vlhkost rehulující rychleschnoucí materiál, refl exní prvek na 
zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 12,50/Kč 340,–

02.0478 James & Nicholson | JN 478
Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 85% polyamid, 15% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, na zadní straně kontrastní 
lem a kapsa na zip, na bocích lemy v kontrastních barvách,
ploché švy
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 21,50/Kč 585,–

02.0477 James & Nicholson | JN 477
Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 85% polyamid, 15% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, na zadní straně kontrastní 
lem a kapsa na zip, na bocích lemy v kontrastních barvách,
ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 21,50/Kč 585,–

02.0480 James & Nicholson | JN 480
Pánské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v kontrastních
barvách, ploché švy,na zadní straně kapsa na zip a refl exní 
lem, na bocích prodyšná síťovina
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 36,50/Kč 990,–

02.0479 James & Nicholson | JN 479
Dámské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v kontrastních
barvách, ploché švy,na zadní straně kapsa na zip a refl exní 
lem, na bocích prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 36,50/Kč 990,–

Funkční 3 panelová čepice
100% polyester
vsadky ze síťoviny,formovaný kšilt se 2 zdobnými plochými 
stehy, komfortní tvar, příjemné nošení díky polstrovanému
potnímu pásku, zapínání na suchý zip, prodyšná, vlhkost
regulující, rychleschnoucí
onesize

144 24  € 12,–/Kč 325,–

white/white iron grey/lemon black melange/
atlantic

black melange/
tomato

black melange/
white grey melange/green grey melange/

lemon

grey melange/gre-
nadine green/iron grey lemon/iron grey tomato/black grenadine/iron grey atlantic/black

black/white black/tomato black/atlantic iron grey/lemon iron grey/green iron grey/grenadine

black/atlantic

black/white

black/tomato

iron grey/green

iron grey/
gggggrenadine

iron grey/lemon

white/white black/atlantic iron grey/lemon green/iron grey

lemon/iron grey tomato/black grenadine/iron
g ygrey atlantic/black

RUNNING COLLECITON

Sw
ea

ts
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N



02.0.0.00303030306
James & Nicholsssosssos n | JNNNN 330606

02.0316
James & Nichollllsosososs n |||| JNJNJNNJNN 333311611

02.0701
James & Nicholson | JN 77770101

002.0702
JaaJaaaammem s & Nichollsoon | JN 702

02.0391
James & Nichooloo son | JN 391

022.0.00000390
JaJamem s s s s &&&&& Nicholsooooon | JNNNNN 39000

it UV-Schutz
UV ProtectionUV-SchutzV-Schu
s Umit UV-Schutz
mit UV-Schutz
UV PUVmit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz

it UV-SchutSUmit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut

it UV-Schut

it UV-Schutz
s UmitmUUmmmm V ochranoutzznntztztztz

UV ochranoV ochrait UV-SchutSUUV ProtectioV ProtecV Protect
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut
mit UV-Schut

it UV-Schut

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0306 
James & Nicholson | JN 306
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
vsadky v kontrastních barvách, na zádech
refl exní potisk, prodyšný rychleschnoucí materiál 
odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,30/Kč 360,–

02.0316 
James & Nicholson | JN 316
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, vsadky v kontrast-
ních barvách, na zádech refl exní potisk.,prodyšný 
rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,30/Kč 360,–

02.0701 
James & Nicholson | JN 701
Dámské funkční polo
160g/m², 100% polyester
mírně zúžený střih, micro-polyester, 5 stejno-
barevných knofl íčků, na konci rukávů a límečku
manžety s kontrastními pruhy, náprsní kapsa s
knofl íčkem, boční rozparky, prodyšné, rychle-
schnoucí, UV-ochrana 25
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,90/Kč 650,–

02.0702 
James & Nicholson | JN 702
Pánské funkční polo
160g/m², 100% polyester
micro-polyester, 3 stejnobarevné knofl íčky, na 
konci rukávů a límečku manžety s kontrastními 
pruhy,náprsní kapsa s knofl íčkem, boční rozparky, 
prodyšné, rychleschnoucí, UV-ochrana 25
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,90/Kč 650,–

02.0391 
James & Nicholson | JN 391
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester, TOPCOOL®
prodyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí, leh-
ké a komfortní, kontrastní vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 345,–

02.0390 
James & Nicholson | JN 390
Dámské běžecké tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester TOPCOOL®
lehce vypasované, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí, lehké a komfortní, kontrastní 
vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 345,–
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02.0393977
James & Nicholson | JN 397

02.0396
JJaJJJ mes & Nicholssos n | | || JN 3969999

02.3977K
JaJJ mes & Nicholson | JN 399799 K

02.030055
JJames & Nicccholsonn nn | JN 305

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0397 James & 
Nicholson | JN 397
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester TOP-
COOL®
prodyšné, vlhkost regulující, 
rychleschnoucí, lehké a komfortní, 
kontrastní vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 345,–

02.0396 James & 
Nicholson | JN 396
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester TOP-
COOL®
lehce vypasované, V výstřih, prodyš-
né, vlhkost regulující, rychleschnou-
cí, lehké a komfortní, kontrastní 
vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 345,–

02.397K James & 
Nicholson | JN 397K
Dětské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester TOP-
COOL®
kulatý výstřih, prodyšné, vlhkost
regulující, rychleschnoucí, lehké a
komfortní, kontrastní vsadky, refl ex-
ní prvky, mikrofáze polyester
M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 315,–

02.0305 James & 
Nicholson | JN 305
Pánské běžecké tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
prodyšné, vlhkost regulující, 
rychleschnoucí, lehké a komfortní, 
kontrastní vsadky, refl exní prvky 
na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,10/Kč 330,–
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02.0436 James & 
Nicholson | JN 436

02.0435 James & 
Nicholson | JN 435

02.0438 James & 
Nicholson | JN 438

02.0304 James & 
Nicholson | JN 304

02.0302 James & 
Nicholson | JN 302

02.0312 James & 
Nicholson | JN 312

02.0437 James & 
Nicholson | JN 437

02.0314 James & 
Nicholson | JN 314

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
(Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou , refl exní 
prvky a ploché švy v kontrastních barvách, 
na zadní straně  malá kapsa na zip, pohodlný
elastický materiál s lykrou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
(Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou , refl exní 
prvky a ploché švy v kontrastních barvách,
na zadní straně  malá kapsa na zip, pohodlný
elastický materiál s lykrou
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

Pánské běžecké 3/4 kalhoty
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
(Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou, refl exní 
prvky a ploché švy v kontrastních barvách, 
na zadní straně  malá kapsa na zip, pohodlný
elastický materiál s lykrou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,90/Kč 650,–

Pánské běžecké kalhoty
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
(Lycra®)
elastický pas, malá kapsa na zip, refl exní prvky 
a na konci nohavic zip, pohodlný  elastický 
materiál, prodyšný, vlhkost od těla odvádějící 
a rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 33,50/Kč 910,–

Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
(Lycra®)
elastickým pasem, malá kapsa na zip, ploché
švy, na bocích prodyšné síťované vsadky,
pohodlný elastický materiál, prodyšný rychle-
schnoucí a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% Lycra®
dámské běžecké kraťasy s elastickým pasem,
kapsu na zip a ploché švy, na bocích prodyšné
síťované vložky, pohodlný elastický materiál,
prodyšný rychleschnoucí a odvádí vlhkost
od těla
S – M – L – XL

50 1 € 19,60/Kč 530,–

Dámské běžecké 3/4 kalhoty
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
(Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou , refl exní 
prvky a ploché švy v kontrastních barvách, 
na zadní straně  malá kapsa na zip, pohodlný
elastický materiál s lykrou
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,90/Kč 650,–

Dámské běžecké kalhoty
240g/m², 90% polyamid, 10% Lycra®
elastický pas, malá kapsa na zip, refl exní prvky
a na konci nohavic zip, pohodlný elastický 
materiál, prodyšný, rychleschnoucí a odvádí 
vlhkost od těla
S – M – L – XL

50 1 € 33,–/Kč 895,–

black black black

blackblack black

black

black
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02.04242444 111111
James && & && Nichhollson | JNN 421

0222.0.0424222
JaJameees s s & & NiNichchhhhhholson | JNNNN 44222222

02.0423
James & Nicholsoooon n | | | | JNJNJNJNN 4232323

02.0000004242424242222444
JJaJaJJamemememesssss s &&&&&&& & NNNiNiNiNiNNNichchchcchccccc olson | JNNNN 4444244

02.0307
James & Nichhholson | JNJJJJ  307

02.0000031313131177777777
James &&& && NiNNNN cholsonn | JN 333317

02.05555 James & 
NiN chcholo soson n | JN 555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0421 James & Nicholson | JN 421
Pánské refl exní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, vlhkost regulující,
prodyšné a rychleschnoucí, se stříbrným vláknem, lehké a 
komfortní, prošité vsadky pod paží a na zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 25,70/Kč 695,–

02.0422 James & Nicholson | JN 422
Dámské refl exní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
mírně vypasované, refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, 
vlhkost regulující, prodyšné a rychleschnoucí, se stříbrným
vláknem, lehké a komfortní, prošité vsadky pod paží a na
zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 25,70/Kč 695,–

02.0423 James & Nicholson | JN 423
Pánské refl exní běžecké tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, vlhkost regulující,
prodyšné a rychleschnoucí, se stříbrným vláknem, lehké a 
komfortní, prošité vsadky pod paží a na zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 23,60/Kč 640,–

02.0424 James & Nicholson | JN 424
Dámské refl exní běžecké tílko
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, vnitřní podprsenka,
vlhkost regulující, prodyšné a rychleschnoucí, se stříbrným
vláknem, lehké a komfortní, prošité vsadky pod paží a na
zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 23,60/Kč 640,–

Pánské běžecké tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% mikropolyester
refl exní potisk na zadní straně, límeček se stojáčkem na zip,
vsadky v kontrastních barvách, prodyšný rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 17,20/Kč 465,–

Dámské běžecké tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% mikropolyester
refl exní potisk na zadní straně, límeček se stojáčkem na zip
a vsadky v kontrastních barvách,  prodyšný  rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 17,20/Kč 465,–

Dámské tepláky
260g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan, francouzské froté
pro volný čas a fi tness, měkký elastický pas se šňůrkou,
dvojité stehy
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 27,50/Kč 745,–
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020 .0. 322222222222
Jaaaamememm s & & & && NiNiN chchchcholololsosososoon | | JJNJJJ 33333222222222222222

02022.0.0.0.0. 464646646662
JaJamemees s ss s & &&&&&&& NiNiNiNiNNN chccc olson | JNN 46262

0202..0322222444
Jamemeeees s & NiNiNiNichccc olllsosooosooosonnnnn | | JNNNJJNN 33333242424244444

022222.0.0.0.0.04646464 3
JaJaJaJaJamemeeees s s ss & & && Nichchchhchholsoooonnn ||| JNJNJNJNN 4444466366666

020222.0.0... 323232323323333
JaJaJaJaJamememmeemeess &&&& & NiiiNiichchchhhhhooooloo sos nnnnnn | | | JNNNNN 322223

02.0333366
James &&& Nicchc oolson | JN 33636

02.0335
James & Nicholson | JN 335on | JN 335on

SummerSommerSommerLétomoooo mmmemmeommeommommeommommeommeomm

WinterWinterZimaiWinteWinteWinteWinteWinteWinteWinte

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0322 James & Nicholson | JN 322
Cyklistické kraťasy
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan (Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou, ergonomicky tvarovaný
vnitřek, ploché švy a refl exní potisk pro lepší viditelnost, na
okrajích nohavic  protiskluzové gumičky, příjemný elastický
materiál, prodyšný, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 37,50/Kč 1015,–

02.0462 James & Nicholson | JN 462
Dámské cyklistické kraťasy
220g/m², 80% polyamid, 20% elastan
elastický pas bez protiskluzové gumičky,  ergonomicky tvaro-
vaný vnitřek, ploché švy, 1 vnitřní kapsa a refl exní potisk pro 
lepší viditelnost, nohavice bez vnitřních švů a protiskluzových
gumiček,příjemný elastický materiál,  prodyšný, rychleschnou-
cí a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 32,50/Kč 880,–

02.0324 James & Nicholson | JN 324
Pánské cyklistické kalhoty
240g/m², přední část: 100% polyester, zadní část: 86%
polyamid, 14% elastan (Lycra®)
elastickým pas se stahovací šňůrkou, ergonomicky tvarovaný
vnitřek, ploché švy a na zadní straně malá kapsa na zip, na
okrajích nohavic jsou zipy a protiskluzové gumičky, přední 
strana z větruvzdorné a prodyšné vrstvy soft shell, zadní strana 
z příjemného elastického materiálu
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 52,–/Kč 1410,–

02.0463 James & Nicholson | JN 463
Dámské cyklistické 3/4 kalhoty
220g/m², 80% polyamid, 20% elastan
elastický pas bez protiskluzové gumičky,  ergonomicky
tvarovaný vnitřek, ploché švy, 1 vnitřní kapsa a refl exní potisk 
pro lepší viditelnost, nohavice bez vnitřních švů, protiskluzové
gumičky, příjemný elastický materiál,  prodyšný, rychleschnou-
cí a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 37,–/Kč 1005,–

Pánské cyklistické kraťasy se šlemi
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan (Lycra®)
ergonomicky tvarovaný vnitřek a refl exní prvky v bočních
plochých švech, na zadní straně prodyšná síťovaná vsadka a
malá kapsa na zip, na okrajích nohavic protiskluzové gumičky,
příjemný elastický materiál, prodyšný, rychleschnoucí a odvádí 
vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 46,50/Kč 1260,–

Cyklistické rukavice, letní
vně: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% polyamid, 30%
polyuretan,  syntetická kůže s ergonomickým gelovým pol-
strováním a protiskluzovým potiskem na dlani, uvnitř:100%
polyester
strukturovaný prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost, odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL

200 1  € 13,10/Kč 355,–

Cyklistické rukavice, zimní
vně: 96% polyester, 4% elastan, spodní část: strukturovaný
elastický materiál, Velcro® zapínání, 70% polyamid, 30%
polyuretan, dlaň: syntetická kůže s ergonomickou gelovou vy-
cpávkou, 100% polyester, podšívka laminovaná s membránou
(100% polyuretan)
zateplené gelové rukavice s refl exními prvky a zapínáním na
suchý zip, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlh-
kost,odolný vůči vodě a větru (2.000mm vodního sloupce)
S – M – L – XL

100 1  € 19,90/Kč 540,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0454 
James & Nicholson | JN 454
Pánské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
vsadky v kontrastních barvách, krytý nastavitelný přední 
zip s ochranou na bradu, na zadní straně prodloužený díl
s protiskluzovým gumovým páskem a kapsa na zip,  lehký
rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,20/Kč 600,–

02.0453 
James & Nicholson | JN 453
Dámské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
mírně zúžený střih,vsadky v kontrastních barvách, krytý
nastavitelný přední zip s ochranou na bradu, na zadní straně
prodloužený díl s protiskluzovým gumovým páskem a kapsa 
na zip,  lehký rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,20/Kč 600,–

02.0461 
James & Nicholson | JN 461
Pánské cyklistické kraťasy
vnější vrstva: 100g/m², 100% polyamid, vnitřní vrstva: 
170g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastickým pas, refl exní lemování, 2 boční a 1 zadní kapsa na
zip, uvnitř  všité bavlněné šortky s ergonomicky tvarovanou
vložkou, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 51,50/Kč 1395,–

02.0460 
James & Nicholson | JN 460
Dámské cyklistické kraťasy
vnější vrstva: 100g/m², 100% polyamid, vnitřní vrstva:
170g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastickým pas, refl exní lemování, 2 boční a 1 zadní kapsa na
zip, uvnitř  všité bavlněné šortky s ergonomicky tvarovanou
vložkou, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 51,50/Kč 1395,–

02.0440 
James & Nicholson | JN 440
Pánská větrová bunda
přední část a rukávy: 100% polyester, zadní část: 86% poly-
amid, 14% elastan
větru odolná přední strana, vsadky v kontrastních barvách,
krytý přední zip s ochranou na bradu, refl exní prvky, 2 boční 
kapsy na zip a stahovací šňůrka v pase, 3 vrstvá tkanina a 
funkční materiál s TPU membránou,  rychleschnoucí a odolný
vůči vlhkosti
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 59,50/Kč 1610,–

02.0439 
James & Nicholson | JN 439
Dámská větru odolná bunda
přední část a rukávy: 100% polyester, zadní část: 86% polya-
mid, 14% elastan
mírně vypasovaný střih,větru odolná přední strana, vsadky v
kontrastních barvách, krytý přední zip s ochranou na bradu, 
refl exní prvky, 2 boční kapsy na zip a stahovací šňůrka v
pase, 3 vrstvá tkanina a funkční materiál s TPU membránou, 
rychleschnoucí a odolný vůči vlhkosti
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 59,50/Kč 1610,–
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02.1028
James & Nicholson | JN 1028

02.1029
James & Nicholson | JN 1029

02.0583
James & Nicholson | JN 583
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James & Nicholson | JN 582

02.0585
James & Nicholson | JN 585

02.0584
James & Nicholson | JN 584
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1028 
James & Nicholson | JN 1028
Pánské trekingové kalhoty, odepínací nohavice
vnější vrstva a podšívka: 100% polyester
odepínací nohavice, 2 boční kapsy na zip, 2 zadní kapsy a 2
velké kapsy na stehnech, na bocích jsou svislé zipy, snadné
obléknutí i přes obuv, pohodlný rychleschnoucí materiál
odolný vůči vodě a nečistotám
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 45,–/Kč 1220,–

02.1029 
James & Nicholson | JN 1029
Dámské trekingové kalhoty, odepínací nohavice
vnější vrstva podšívka: 100% polyester
odepínací nohavice, 2 boční kapsy na zip, 2 zadní kapsy a 2
velké kapsy na stehnech, na bocích jsou svislé zipy, snadné
obléknutí i přes obuv, pohodlný rychleschnoucí materiál
odolný vůči vodě a nečistotám
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 45,–/Kč 1220,–

02.0583 
James & Nicholson | JN 583
Pánské elastické kalhoty, odepínací nohavice
94% polyamid, 6% elastan
odepínací nohavice, zadní kapsa, přední kapsa a 2 boční kapsy
na zip, v pase částečně elastické, poutka na pásek, lehký
odolného materiálu, rychleschnoucí a voděodolný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 52,50/Kč 1425,–

02.0582 
James & Nicholson | JN 582
Dámské elastické kalhoty, odepínací nohavice
94% polyamid, 6% elastan
odepínací nohavice, zadní kapsa, přední kapsa a 2 boční kapsy
na zip, v pase částečně elastické, poutka na pásek, lehký
odolného materiálu, rychleschnoucí a voděodolný
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 52,50/Kč 1425,–

02.0585 
James & Nicholson | JN 585
Pánské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
mírně formovaná kolena, přední a 2 boční kapsy na zip, v pase
jsou částečně elastické a mají poutka na pásek, teplá, odolná a
rychleschnoucí tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 57,50/Kč 1560,–

02.0584 
James & Nicholson | JN 584
Dámské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
mírně formovaná kolena, přední a 2 boční kapsy na zip, v pase
jsou částečně elastické a mají poutka na pásek, teplá, odolná a
rychleschnoucí tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 57,50/Kč 1560,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0401 James & Nicholson | JN 401
Pánské polo
170g/m², 100% polyester
zpevněný lem kolem krku,  límeček z úpletu, knofl íky ve
stejné barvě, boční rozparky,velmi pohodlné a prodyšné, z 
vysoce funkčního polyesteru, materiál rychleschnoucí a odvádí 
vlhkost od těla, materiál má dlouhou životnost a je odolný
vůči UV záření (UPF 25)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 21,80/Kč 590,–

02.0411 James & Nicholson | JN 411
Dámské polo
170g/m², 100% polyester
mírně vypasovaný střih, zpevněný lem kolem krku,  límeček z
úpletu, knofl íky ve stejné barvě, boční rozparky,velmi pohodl-
né a prodyšné, z vysoce funkčního polyesteru, rychleschnoucí,
odvádějící vlhkost od těla, materiál má dlouhou životnost a je
odolný vůči UV záření (UPF 25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 21,80/Kč 590,–

02.0576 James & Nicholson | JN 576
Pánské Active polo
155g/m², 100% polyester
knofl íky ve stejné barvě a límeček z úpletu, pohodlné a 
prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního polyesteru, rych-
leschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, dlouhá životnost
materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 23,–/Kč 625,–

02.0574 James & Nicholson | JN 574
Dámské Active polo 
160g/m², 100% polyester
lehce vypasovaný střih, knofl íky ve stejné barvě a límeček z
úpletu, pohodlné a prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního
polyesteru, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, dlouhá
životnost materiálu, odolný vůči UV záření (UPF25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 23,–/Kč 625,–

02.0575 James & Nicholson | JN 575
Dámské polo bez rukávů
155g/m², 100% polyester
lehce vypasovaný střih, knofl íky ve stejné barvě a límeček z
úpletu, pohodlné a prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního
polyesteru, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, odolný
vůči UV záření (UPF25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 20,90/Kč 565,–

02.0580 James & Nicholson | JN 580
Košile s dlouhým rukávem s UV ochranou
100% polyester
zaoblený lem, knofl íky a 2 náprsní kapsy, vnitřek límečku 
a knofl íky v kontrastních barvách, rukávy se dají rolovat a
zapnout pomocí knofl íčku, kvalitní, prodyšný a rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost, snadná údržba, odolnost vůči UV
záření (UPF 30+)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 45,–/Kč 1220,–

02.0579 James & Nicholson | JN 579
Dámská trekingová košile s dlouhým rukávem
100% polyester
dámská vypasovaná ležérní košile s dlouhým rukávem. klasický
límeček, 2 náprsní kapsy a několik knofl íčků, rukávy se dají 
srolovat, z prodyšného materiálu, který je nenáročný na
údržbu, ochrana proti UV záření (UPF 30+)
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 45,–/Kč 1220,–

02.0604 James & Nicholson | JN 604
Keprová košile s rolovacími rukávy
130g/m², 100% bavlna
kent límec, knofl íky ve stejné barvě, sedlo na zádech a 2 
náprsní kapsy, rukávy se dají rolovat a zapnout pomocí 
knofl íčku, dvojitě prošita ,vyrobena z materiálu, který je 
nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 34,–/Kč 920,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0023 
James & Nicholson | JN 23
Sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester
zpevněný lem u krku, na ramenou, límečku a
rukávech dvojitě prošito,  CoolDry materiál, 
rychleschnoucí, prodyšný a odvádí vlhkost od 
těla, uvnitř polyester z 5-kanálových vláken
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,90/Kč 405,–

02.0196 
James & Nicholson | JN 196
Dámské sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry
mírně vypasovaný střih, zpevněný lem u krku,
na ramenou, límečku a rukávech  dvojitě prošito,
CoolDry materiál- rychleschnoucí, prodyšný a
odvádí vlhkost od těla, uvnitř polyester z 5-kaná-
lových vláken, vně bavlna
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 11,60/Kč 315,–

02.0024 
James & Nicholson | JN 24
Sportovní polo 
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry,
vnitřní vrstva: polyester, vnější vrstva: bavlna
vysoce pohodlné polo, zpevněný lem u krku, 
pletený límeček, knofl íky ve stejné barvě, boční 
rozparky, na ramenou, límečku a rukávech dvojitě 
prošito,  prodyšný rychleschnoucímateriál odvá-
dějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 19,40/Kč 525,–

02.0197 
James & Nicholson | JN 197
Dámské sportovní polo 
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry
mírně zúžený střih, zpevněný lem u krku, na
ramenou, límečku a rukávech  dvojitě prošito, 
CoolDry rychleschnoucí, prodyšný a odvádí 
vlhkost od těla, uvnitř polyester z 5-kanálových
vláken, vně bavlna
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 16,20/Kč 440,–

02.0736 
James & Nicholson | JN 736
Pánské sportovní tričko V výstřih
150g/m², 100% polyester, single jersey
klasický střih, V výstřih, lemovka kolem kr-
ku,dvojité švy na zádech a průramcích, prodyšný,
rychleschnoucí, Tear off !-label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 182,–

02.0735 
James & Nicholson | JN 735
Dámské sportovní tričko V výstřih
150g/m², 100% polyester, single jersey
vypasovaný střih, V výstřih, lemovka kolem 
krku,dvojité švy na zádech a průramcích, prodyš-
ný,rychleschnoucí, Tear off !-label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 182,–
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02.0358
James & Nicholsssosonn || JNJN 335858

020222.03555577777
JaJamemeeeeessss &&& NiNiNiNNiN chhchcholololoolsososososonn |||| JNJNJNJNNN 3333357

02.358K
James & Nicholsoooon n | | JNJNJNJN 358585 KKK

020202020 00.0.0444844444 6
JaJamemem s & & NiN chchoooolsoooon nnnnn | JN 486886886

002020 .0048487
Jaammemmem s s & NNNiNichchholson | JNNN 4878

02020 .0.0333722
Jammmemememmmm s ssssss &&& Nicchcholololsososon n | JNJNJNN 33772

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko
150g/m², 100% mikropolyester, hladký úplet
rovný střih, zpevněný lem kolem krku, na ramenou, límečku 
a rukávech dvojité prošití, prodyšný rychleschnoucí materiál 
odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 6,70/Kč 182,–

Dámské sportovní tričko
150g/m², 100% polyester, hladký úplet
vypasovaný střih, zpevněný lem kolem krku, na ramenou,
límečku a rukávech dvojité prošití, prodyšný rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 6,70/Kč 182,–

Sportovní dětské tričko
150g/m², 100% polyester, single jersey
lemovka kolem krku, zdvojené švy na zádech, ve výstřihu a v
průramcích, prodyšný, rychleschnoucí, vlhkost regulující materiál

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

100 10  € 5,90/Kč 160,–

Týmová souprava
100% polyester
tréninková souprava, bunda má zip po celé délce, stojáček, 
kontrastní vsadky, 2 boční kapsy na zip a elastické manžety a 
pas, kalhoty mají elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky a
2 kapsy na zip, materiál snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 73,–/Kč 1980,–

Týmová bunda
100% polyamid, podšívka: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa na zip, kontrastní vsadky,
krytí zipu po celé délce, elastická šňůrka na kapuci a lemu,
kapuce se dá schovat do límce, na zádech větrací otvory a zip
pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 48,–/Kč 1300,–

Týmový signální dres
75g/m², 100% polyester
týmová rozlišovací vesta pro děti (S) i dospělé(L) z  prodyšné
a odolné síťoviny
S – L

100 10  € 4,90/Kč 133,–
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02022020 .0.000038383386666
JaJaJamemememesss s s & & && NiNiNiNNN chchchhcholollo sososos nnn | | | | JNJNJNJN 333333386868686

02020202202.3.3.3.3.3. 868686866KKKKK
JaJaJaJJaJamememememesssss & && & && NiNiNNiNN chchchchchololololoolsosososs nnnnnn | | | JNJNJNJNJNN 333333868686868686KKKKKK

02.0387
James & Nicholson | JN 387

02.387K
James & Nicholson | JN 387K

02.0342
James & Nicholson | JN 342

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0386 James & 
Nicholson | JN 386
Týmové tričko
135g/m², 100% polyester
prodyšné, rychleschnoucí, netřepivé,
snadná údržba, pohodlné, s kon-
trastními proužky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 340,–

02.386K James & 
Nicholson | JN 386K
Dětské týmové tričko
135g/m², 100% polyester
prodyšné, rychleschnoucí, netřepivé,
snadná údržba, pohodlné, s kon-
trastními proužky
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 11,60/Kč 315,–

02.0387 James & 
Nicholson | JN 387
Týmové kraťasy
135g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, lemování 
ve stejné barvě, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost,
bez vnitřních slipů
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 315,–

02.387K James & 
Nicholson | JN 387K
Dětské týmové kraťasy
135g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, lemování 
ve stejné barvě, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost,
bez vnitřních slipů
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL XXL
146/152   158/164

50 1 € 10,70/Kč 290,–

02.0342 James & 
Nicholson | JN 342
Týmové ponožky
97% polyamid, 3% elastan
pro děti i dosppělé, pohodlné a
komfortní, netřepící se a snadné na 
údržbu, k dostání ve velikostech: S
(27-30), M (31-34), L (35-38), XL
(39-42), XXL (43-46)
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 8,50/Kč 230,–

white/black black/white green/white yellow/black orange/black red/white royal/white

white/black black/white green/white red/white royal/white

white black carbon green acid yellow yellow red cobalt royal navy

TEAM SPORT COLLECTION
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0202022.00. 33337777
Jamem s & Nicholsosooon | JN 333373737

02.337K
Jameess & & NiNichchhololllsossososs nnn ||| JJNJ 333737KK

02.0371
James & Nicholson | JN 371

02.371K
James & Nicholson | JN 371K

022.0.0333388
JaJamemes & & NNiNiNNN chchollsoson n | | JN 33838

02.338K
James & Nicholsonnn n ||||| ||| JNJNJNNNJJJJJ 3333838888888KKKKKK

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0337 James & 
Nicholson | JN 337
Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
tričko s kontrastními vložkami,
z prodyšného rychleschnoucího
materiálu odvádějící vlhkost, lehké 
a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,20/Kč 465,–

02.337K James & 
Nicholson | JN 337K
Dětské týmové tričko
140g/m², 100% polyester
tričko s kontrastními vložkami,
z prodyšného rychleschnoucího
materiálu odvádějící vlhkost, lehké 
a pohodlné
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 16,40/Kč 445,–

02.0371 James & 
Nicholson | JN 371
Týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou a lemování 
ve stejné barvě, vyrobeny z prodyš-
ného rychleschnoucího materiálu
odvádějící vlhkost, velmi lehké a
pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,40/Kč 365,–

02.371K James & 
Nicholson | JN 371K
Dětské týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou a lemování 
ve stejné barvě, vyrobeny z prodyš-
ného rychleschnoucího materiálu
odvádějící vlhkost, velmi lehké a
pohodlné
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 13,10/Kč 355,–

02.0338 James & 
Nicholson | JN 338
Týmové kontrastní tričko
140g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky, vyrobeno z 
prodyšného rychleschnoucího ma-
teriálu odvádějícího vlhkost, lehké 
a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,20/Kč 465,–

02.338K James & 
Nicholson | JN 338K
Dětské týmové tričko
140g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky, vyrobeno z 
prodyšného rychleschnoucího ma-
teriálu odvádějícího vlhkost, lehké 
a pohodlné
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 16,40/Kč 445,–

black/white green/white yellow/black orange/black red/white royal/white

white/green

white/black

white/red

white/royal blue

white black green red royal

TEAM SPORT COLLECTION
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02.046464646466777777
James & Nicholson | JN 467

0202222.00004848484848222
JaJaJamememeeees ss & &&& NiNiNiNiNiN chchchchcchololoololsosoosososonnnnn ||||| JNJNJNJJN 444482882282

0202222022.0484
JaJaJamememeeees s && Niichchololsos n n || JJJNJJJJNJJN 444484848484848484844

02.0468
James & Nicholson | JN 468

02.0483
James & Nicholson | JN 483

02.0485
James & Nicholson | JN 485

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Týmové tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester
V výstřih a límeček, kontrastní vsadky, z prodyšného rych-
leschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost, velmi lehké a
pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 12,40/Kč 335,–

Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
na bocích a na zádech kontrastní síťované vsadky, z prodyšné-
ho rychleschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 375,–

Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
na bocích a na zádech kontrastní síťované vsadky, z prodyšné-
ho rychleschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 375,–

Týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, velmi lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 11,60/Kč 315,–

Týmové soutěžní kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, velmi lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 10,–/Kč 270,–

Týmové turnajové kraťasy
140g/m², 100% polyester
boční vsadky v kontrastních barvách, elastický pas se šňůrkou 
a všité síťované slipy, vyrobeno z prodyšného rychleschnoucí-
ho materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 375,–

white/black/
g ygrey

black/white/
g ygrey

green/white/
black

yellow/white/
black

red/white/black cobalt/white/
black

black/white carbon/acid 
yyellow green/white yellow/black

red/white royal/white navy/cobalt

white/white white/black white/green white/royal

white/red acid yellow/
carbon yellow/black cobalt/navy

white/black/
g ygrey

black/white/
g ygrey

green/white/
black

yellow/white/
black

red/white/black cobalt/white/
black

black/yellow black/white carbon/acid 
yyellow green/white

red/white royal/white navy/cobalt

white/white black/yellow black/white carbon/acid 
yyellow

green/white red/white royal/white navy/cobalt

TEAM SPORT COLLECTION

138

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N



20200000.PPP47474744 6666
Karibaaaaaannn n PrPPrProooAo ct | PA476

20.PP477
Kariban PrPPrPrroAoAAoo ctctc  | PA477777

20.P433338
Kariban PPrP oAct | PA438

2020200.P44434 9
KaKaKaKaribannnn ProAct | PPPPA439

20.P445
Kariban ProAct | PA445555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.P476 Kariban 
ProAct | PA476
Pánské sportovní tričko s V 
výstřihem
140g/m², 100% polyester, „Bird 
eye“
malý V výstřih, lemovka kolem krku,
raglánový rukáv se skrytými stehy,
dvojité prošití na ramenou a lemu,
prodyšné, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 7,15/Kč 194,–

20.P477 Kariban
ProAct | PA477
Dámské sportovní tričko s V
výstřihem
140g/m², 100% polyester, „Bird 
eye“
vypasovaný střih, malý V výstřih, 
lemovka kolem krku, raglánový
rukáv se skrytými stehy, dvojité pro-
šití na ramenou a lemu, prodyšné,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 5 € 7,15/Kč 194,–

Pánské sportovní tričko
140g/m²,  100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv,
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 7,30/Kč 198,–

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv,
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 5  € 6,50/Kč 177,–

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
  6/8     8/10   10/12  12/14

122/128   134/140   146/152   158/164

50 5  € 6,20/Kč 167,–
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20.P488822222
Kariban ProAAct | PA482

20.P483
Kariban ProAAAAct | PA483

220.P480
KKariiban ProAct | PA4A4AA 80

20.P4448484881
KKariban PrPrPrPrrroAoo ct | PA4A4481818

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.P482 Kariban
ProAct | PA482
Pánské polo  „CoolPlus“
145g/m, 50% polyester CoolPlus®,
50% polyester
hladká tkanina pro snadný branding,
hladká pletenina límce, prodyšné a
rychleschnoucí, léga se 3 knofl íky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 13,90/Kč 375,–

20.P483 Kariban
ProAct | PA483
Dámské polo „CoolPlus“
145g/m², 50% polyester CoolPlus®,
50% polyester
mírně vypasovaný střih,hladká 
tkanina pro snadný branding, 
hladká pletenina límce, prodyšné a
rychleschnoucí
S – M – L – XL

25 5 € 11,90/Kč 320,–

20.P481 Kariban
ProAct | PA481
Dámské golfové polo
100% polyester
vypasovaný střih, plochý úpletový
límec, léga se 3 knofl íky, kontrastní 
pásek za krkem, na bočních rozpar-
cích a na ramenou, dvojité prošití na
rukávech a lemu, prodyšný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 13,20/Kč 360,–

20.P480 Kariban
ProAct | PA480
Pánské golfové polo 
100% polyester
3 knofl íčky, plochý límeček, boční 
rozparky, dvojitě prošité, na rame-
nou a uvnitř límečku kontrastní lem,
vyrobeno příjemného prodyšného 
materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 13,20/Kč 360,–
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20.P442
Kariban ProAct ||| PPPA4A4A4A 42222

202020..PPPP441
KaKaKaKaKaririririribbbababaan ProAoAoAoAct | PA441

20.PP474
Kariban ProAAAAActc | PA44774777

20000.P443
KaKaKaKaKariiiiiban ProAAAct | PA4A4A4A4A443

YogaYogaJógaYogaYogaYogaaYogaYogaYogaYogaYogaYogaYoga

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.P442 Kariban 
ProAct | PA442
Dámské sportovní tričko bez
rukávů
140g/m², 100% polyester
vykrojená záda, úzký lem výstřihu
a průramků, dvojité prošití, rychle-
schnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

50 5 € 5,75/Kč 156,–

20.P441 Kariban
ProAct | PA441
Pánské sportovní tričko bez 
rukávů
140g/m², 100% polyester
úzký lem výstřihu a průramků, dvoji-
té prošití, rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 6,30/Kč 170,–

20.P474 Kariban 
ProAct | PA474
Dámské tílko
85 % polyester, 15 % elastan
vykrojená záda, díky svému ležér-
nímu střihu je vhodné především na
jógu nebo fi tness
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 6,60/Kč 179,–

20.P443 Kariban 
ProAct | PA443
Pánské sportovní tričko s dlou-
hým rukávem
140g/m², 100% polyester
rychleschnoucí materiál, kulatý
výstřih s lemovkou, dvojitě prošité
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 9,10/Kč 245,–

white

black

lime

true yellow

fl uorescent 
yyellow

fl uorescent 
orange

orange

fl uorescent pink

red

dark pink

aqua blue

violet

white

black

lime

true yellow

fl uorescent 
yyellow

fl uorescent 
orange

orange

red

aqua blue

violet

navy

white

black

lime

true yellow

orange

red

dark pink

aqua

navy

white

black

lime

fl uorescent
yyyellow

fl uorescent 
orange

red

aqua blue

navy

141

Sw
ea

ts
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

KA
RI

BA
N



2020.P.P18188888
KaKariribaban n PrProAoActctc  | PPPPPPA1AA1A11AA1A 8888

2020.K.K717100
KaKariibaban n || K7K71010

20.P119
Kariban ProAAActct | PPA1A11919

20.P154
Kariban ProAAActctct | PA1A15455454

20.K765
Kariban | K77766565

20.K7764
Karibann | K76646

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.P188 Kariban
ProAct | PA188
Dámské legíny
95% bavlna, 5% elastan
elastický pas, hladký materiál
XS – S – M – L – XL

20 1 € 15,90/Kč 430,–

20.K710 
Kariban | K710
Šortky
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester french terry
široký lem s plochou šňůrkou a
kovovými koncovkami, dvojité stehy, 
2 boční kapsy, 1 zadní kapsa, uvnitř 
počesaný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 25,–/Kč 675,–

20.P119 Kariban
ProAct | PA119
Pánské plavky
110g/m², 100% polyester
2 přední kapsy a 1 boční kapsa
s klopou, v pase pružný lem se
stahovací šňůrkou, vnitřní slipy ze
síťoviny, plavky kontrastně prošité
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 16,40/Kč 445,–

20.P154 Kariban
ProAct | PA154
Pánské sportovní kraťasy
100g/m², 100% polyester
2 kapsy, v pase pružný lem se sta-
hovací šňůrkou, prodyšný materiál,
podšívka ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 19,50/Kč 530,–

20.K765 
Kariban | K765
Pánské kraťasy
100% bavlna, dětské plátno
hebký povrch, zip + 2 knofl íčky, 2 
zadní kapsy, 2 boční kapsy a boční 
rozparky, francouzské číslování 
velikostí
(38) – (40) – (42) – (44) – (46) –
(48) – (50) – (52) – (54)

20 1 € 34,–/Kč 925,–

20.K764 
Kariban | K764
Dámské kraťasy
100% bavlna, dětské plátno
hebký povrch, zip + 2 knofl íčky, 2 
zadní kapsy, 2 boční kapsy a boční 
rozparky, francouzské číslování 
velikostí
(34) – (36) – (38) – (40) – (42) –
(44) – (46)

20 1 € 31,–/Kč 840,–
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20.P360
Kariban ProAcctcc | PA3666066  

20202020.P.P.P.P23232 2
Karir bab n PrPrPrPrProAoAoAoActcttct || PPA2A2323232322

2020.PP19922
KKaariribaban n ProAoActct || PPA1A19292

20000.P.PP199333
KaKaarir ban PrPrP oAoAoAActt ||| PPPA1A1A 9393

20.P343
Kariban ProAct | PA343

202 .P342
KKKariban PrPrPrPrProAoAoAoAoAActctctcc ||| PPPPA3A3A342424242

samtige Oberfl äche
mtige Oberfl
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.P360 Kariban 
ProAct | PA360
Sportovní mikina s 1/4 zipem
90% polyester, 10% elastan
měkká počesaná látka, raglánový
rukáv, 2 refl exní kapsy se zapínáním 
na zip, bílý zip u barvy navy, černý u 
barvy lime a dark grey
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 975,–

20.P232 Kariban
ProAct | PA232
Ultralehká sportovní bunda
35g, 100% polyamid ripstop
stojací límec s elsatickým kon-
trastním lemem, zapínání na zip s 
refl exním prvkem,raglánový rukáv,
manžety rukávů, kapsy a lem
rychleschnoucí, bunda se dá složit
do boční kapsy, extrémně lehká,
transparentní látka, vodě a větru
odolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,30/Kč 685,–

20.P193 Kariban 
ProAct | PA193
Dámské teplákové kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip, v pase elastický lem se 
stahovací šňůrkou, nohavice mají ve
spodní části zipy
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 22,50/Kč 610,–

20.P192 Kariban 
ProAct | PA192
Pánské teplákové kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip, v pase elastický lem se 
stahovací šňůrkou, nohavice mají ve
spodní části zipy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 24,80/Kč 670,–

20.P343 Kariban 
ProAct | PA343
Dámská běžecká bunda
100% polyester
vypasovaný střih, 2 přední kapsy na
zip, vnitřní kapsa, na přední straně 
zip s refl exním lemováním, na konci
rukávů elastické žebrované manžety, 
na bocích refl exní prvky, podšívka
ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 33,–/Kč 895,–

20.P342 Kariban 
ProAct | PA342
Pánská běžecká bunda
100% polyester
2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsa,
na přední straně zip s refl exním
lemováním, na konci rukávů elas-
tické žebrované manžety, na bocích
refl exní prvky, podšívka ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 36,50/Kč 985,–
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2525.1.147733
SOSOSOL'L'L'S S S ||| NeNeNeww YoYYY rk Womo eenen

2525.1.1474722
SOSOS L'L'S S | NeNew w YoYorkrkkk Men

25.1689
SOL'S | Sandy

252525 1.1418
SOL'S |||| RiRiRiooo

25.0.0141411
SOSOL'L'SS | | SySydndneyeyeyy WWWWWWomomenen

25252 .111114141414144
SOSOOL'L SS ||||| SySyyyydndndd eyeyyyyy MMen

DaunenDDaunenDaunenPuchauneDDDauneDauneDauneDaunePeříPeříauneuneuneD wDDDauneauneauneauneauneauneaune

DaunenDownDaunenDaunenP chauneunD wnDDauneDauneDauneDauneP říP říauneuunD wnD wnD wDauneauneauneauneauneauneaune

fü Sublimation
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czo-on on roooo
designed foigned fodesigned foigür Sublimatio

ür Sublimatio
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r Sublimatio
r Sublimatio
r Sublimatio

ny do sublimacji
geeigneteigSublimationblimat

sublimační tisk
sublimační tisk

geeignetigneteigiSublimation
Sublimation
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská běžecká péřová bunda
150g/m², 100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 10%
peří
přiléhavý střih, vysoce přizpůsobivý materiál, teplý, prodyšný
a lehký, stojací límec, elastická kapuce, přední i zadní díl
vatovaný a prošitý, elastická manžeta na rulkávech a lemu, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 102,50/Kč 2780,–

Pánská běžecká péřová bunda
150g/m², 100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 10% 
peří
přiléhavý střih, vysoce přizpůsobivý materiál, teplý, prodyšný
a lehký, stojací límec, elastická kapuce, přední i zadní díl
vatovaný a prošitý, elastická manžeta na rulkávech a lemu, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 102,50/Kč 2780,–

Pánské koupací šortky
100% microfáze polyester, 105g/m², uvnitř: 100% polyester 
síťovina
elastický pás se stahovací šňůrkou tón v tónu, 2 boční kapsy, 
jedna zadní se suchým zipem, malé boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

100 5  € 12,15/Kč 330,–

Dámské sportovní tílko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí Dry Fit materiál, vykrojená
záda, žensky působící výstřih, refl exní paspulka vpředu,
ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 11,70/Kč 315,–

Dámské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí materiál, ploché švy, prodyšné
kontrastní síťované vsadky na bocích, refl exní prvky na
raglánovém stehu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,35/Kč 360,–

Pánské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí materiál, ploché švy, prodyšné 
kontrastní síťované vsadky na bocích, refl exní prvky na 
raglánovém stehu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 13,35/Kč 360,–
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25.1166
SOL'S | Sporty Kidddss

25.1939
SOL'S | Sportytytytyyyy

25225..115599
SOSOSOL'L'L'SS | SpSporty Woomomeen

252525.1.11191919999
SOSOSOL'L'L'SSSS |||| PePePerfrfrforororrmememer Men

25.1198
SOSOSOSS L'L'L'L'SSSS S |||| PeP rforrrrmememememm r r rr rr WoWoWoWoWoWomemememememennnnnn

25.0210
SOL'S | Annfi eld

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
   6 Y        8 Y      10 Y      12 Y
110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 5,60/Kč 152,–

Pánské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 5,95/Kč 161,–

Dámské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné 
pro sublimační tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 5,95/Kč 161,–

Pánské sportovní polo 
180g/m², 100% polyester
rychleschnoucí, absorbující pot, léga se 3 knofl íky a boční 
rozparky mají kontrastní lem, lemovka u krku, vhodné pro
sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,20/Kč 360,–

Dámské sportovní polo
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, rychleschnoucí, absorbující pot, léga se 3 
knofl íky a boční rozparky mají kontrastní lem, lemovka u krku,
vhodné pro sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,20/Kč 360,–

Tréninkové rozlišovací tílko
80g/m², 100% polyester, prodyšná síťovina
kulatý výstřih s lemem tón v tónu, prodyšný materiál, neonové
barvy pro snadné rozlišení
XS – M – XL

100 5  € 4,10/Kč 111,–
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2929.22668MMMMM
Spiro | S26686866 MM

29.2.268F
Spiroooo || S26868F

29.175M
Spiro | S175M

2229.175F
Spppiro | S175F

29.176F
Spiro | S176F

29.176M
Spiro | S176M

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

29.268M Spiro | S268M
Pánská odlehčená bunda
160g/m², vně 100% nylon, podšívka 100%
nylon,vatování: 160g polyester, kapuce a rukávy: 
92% polyester, 8% elastan
2 boční kapsy na zip, raglánový rukáv,lem rukávů,
krku a okraje bundy, díra pro palec na konci
rukávu,vypasovaný střih, prošívaný přední i zadní 
díl, refl exní prvky, lehká a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 56,–/Kč 1515,–

29.268F Spiro | S268F
Dámská odlehčená bunda
160g/m², vně 100% nylon, podšívka 100%
nylon,vatování:160g polyester, kapuce a rukávy: 
92%polyester,8% elastan
2 boční kapsy na zip, raglánový rukáv,lem rukávů,
krku a okraje bundy, díra pro palec na konci
rukávu,vypasovaný střih, prošívaný přední i zadní 
díl, refl exní prvky, lehká a rychleschnoucí
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 52,–/Kč 1405,–

29.175M Spiro | S175M
Pánská týmová soft shellová bunda
240g/m², 3 vrstvý soft shell, vnější vrstva:
100% polyester Pangee 300T, prostřední vrstva:
voděodolná TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester, žerzej
3 vrstvá, inteligentní technologie, Pongee 300T,
velmi lehká, rychleschnoucí, větruodolná, pro-
dloužená záda,voděodolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (2.000g/m² za 24h)
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 76,–/Kč 2055,–

29.175F Spiro | S175F
Dámská soft shellová bunda
240g/m², 3 vrstvý soft shell, vnější vrstva:
100% polyester Pangee 300T, prostřední vrstva:
voděodolná TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester, žerzej
3 vrstvá, inteligentní technologie, Pongee 300T,
velmi lehká, rychleschnoucí, větruodolná, pro-
dloužená záda,voděodolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (2.000g/m² za 24h)
XS – S – M – L – XL

10 5 € 70,–/Kč 1895,–

29.176F Spiro | S176F
Dámské tréninkové tričko
145g/m², 100% polyester, CoolDry síťovina
velmi lehký materiál, přiléhavý střih, měkký pruž-
ný CoolDry-material, rychleschnoucí, skryté švy
XS – S – M – L – XL

20 5 € 16,70/Kč 455,–

29.176M Spiro | S176M
Pánské sportovní tričko
145g/m², 100% polyester, CoolDry síťovina
velmi lehký materiál, přiléhavý střih, měkký pruž-
ný CoolDry-material, rychleschnoucí, skryté švy
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 17,60/Kč 475,–
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29292929.2.2.2.271717171MMMMM
SpSpSpSpirirriro o oo | | S2S2S2S27171717177171MMMMMMM

292999.2.271711FFFF
SpSpiirooo o || S2S222717177 FFF

2929292 .2.2707070777707 FFFFFF
SpSpSpSpSpSpiriririririroooooo o oo | | |  | | S2S2SSS2S2S 70707070700FFFF

2929.2272F
Spiro | S272F

2929.2747474744FFFF
Spiro o | S2SS2SS2747474FFF

2929.2.22737373FF
SpSpiriro || S2S27373FF

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

29.271M Spiro | S271M
Pánské sportovní tričko
180g/m², 47% nylon, 47% polyester,6% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 19,80/Kč 535,–

29.271F Spiro | S271F
Dámské sportovní tričko
180g/m², sport grey/hot coral: 88% polyester,
12% elastan, ostatní barvy: 47% nylon, 47%
polyester, 6% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy,kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
XS – S – M – L – XL

25 5 € 18,80/Kč 510,–

29.270F Spiro | S270F
Dámské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan, šedá:
88% polyester, 12% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, na
boku kontrastní vsadky, otvor pro sluchátka, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
XS – S – M – L – XL

25 5 € 17,20/Kč 465,–

29.272F Spiro | S272F
Dámské sportovní tílko
160g/m², grey marl/hot coral: 47% nylon, 47% 
polyester, 6% elastan, phantom grey/lavender: 
90% polyester, 10% elastan, vsadka 100%
polyester
lehce vypasovaný střih, ploché stehy,kontrastní 
lemy výstřihu a dolního okraje, vykrojená záda,
na boku kontrastní vsadka, rychleschnoucí 
prodyšný materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,40/Kč 415,–

29.274F Spiro | S274F
Dámský sportovní top
180g/m², black/lavender: 92% polyester, 8% 
elastan, sport grey marl/hot coral: 88% polyes-
ter, 12% elastan, vsadka 100% polyester
ploché stehy, elastický pas, 4 ramínka překřižující 
se na zádech, prodyšný rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,–/Kč 405,–

29.273F Spiro | S273F
Dámské sportovní capri šortky
230g/m², 92% polyester, 8% elastan, grey/hot
coral: 88% polyester, 12% elastan, vsadka 100% 
polyester
3/4 délka, ploché stehy, kontrastní proužek v
pase, na boku kontrastní vsadka,prodyšný rychle-
schnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 18,90/Kč 510,–

new

new

new

phantom grey/
ocean blue

ocean blue/
pppppp ggggggggggg yyyyyyphantom grey

phantom grey/
lavender

sport grey/hot 
coral

hot coral/lime
pppppunch

lavender/lime 
ppppppunch

ocean blue/
pppppp ggggggg yyyyyphantom grey

phantom grey/
lavender

grey mist/
ggorange marl

orange marl/
gggg yyygrey mist

phantom grey/
lavender

grey marl/hot
coral

sport grey marl

hot coral

lavender

black/lavender

sport grey marl/
hot coral
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292929.1.1.1777777FFF
SpSpSpiririro o || S1S17777FF

29.177M
Spiro | | S177M

299.0.00868 XXXX
SpSpSpSpS iiriroo |||| RCRC08086X6X6X6

29.182F
Spiro | S182F

29.18282822M
Sppiro | S1S1S 822MM

29.179M
Spiro | S179M

299999 11.1177797977 F
Spiro | S179F

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské týmové polo
145g/m², 100% polyester
designové polo, CoolDry  funkce, rychleschnoucí materiál, 3 
knofl íky, vhodné k vrstvení oblečení, udržuje teplotu
XS – S – M – L – XL

20 5  € 19,80/Kč 535,–

Pánské týmové polo
145g/m², 100% polyester
designové polo, CoolDry  funkce, rychleschnoucí materiál, 3
knofl íky, vhodné k vrstvení oblečení, udržuje teplotu
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 21,60/Kč 585,–

Sportovní čepice
100g/m², 100% polyester
nízký profi l,  bez podšívky, na bocích kontrastní panely a vět-
rací otvory ze síťoviny, na kšiltu úzký lem v kontrastní barvě, v
zadní části nastavitelné zapínání na mosaznou přezku
onesize

150 25  € 4,90/Kč 133,–

29.182F Spiro | S182F
Dámské tréninkové tričko
140g/m², 100% polyester
přiléhavé, vsadky s refl exním lemem, náročná technologie, 
měkký materiál vhodný pro sport- CoolDry, rychleschnoucí,
prodyšný, extrémně lehký, tištěné logo Spiro
XS – S – M – L – XL

20 5  € 13,90/Kč 375,–

29.182M Spiro | S182M
Pánské tréninkové tričko
140g/m², 100% polyester
přiléhavé, vsadky s refl exním lemem, náročná technologie, 
měkký materiál vhodný pro sport- CoolDry, rychleschnoucí,
prodyšný, extrémně lehký, tištěné logo Spiro
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 15,40/Kč 415,–

29.179M Spiro | S179M
Pánské týmové kalhoty
100% polyester
ergonomický střih, velmi lehký rychleschnoucí materiál, 
vodoodpudivý, v potivých částech větrací vsadky, síťovaná
podšívka, elastický pas, skrytá kapsa, ultrarefl exní logo Spiro
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 27,70/Kč 750,–

29.179F Spiro | S179F
Dámské týmové kalhoty
100% polyester
ergonomický střih, velmi lehký rychleschnoucí materiál, 
vodoodpudivý, v potivých částech větrací vsadky, síťovaná
podšívka, elastický pas, skrytá kapsa, ultrarefl exní logo Spiro
XS – S – M – L – XL

10 5  € 25,90/Kč 700,–

white/red white/navy black/white black/red grey/lime red/white royal/navy navy/white

white/black black/white lime/black orange/black

red/black royal/white navy/white aqua/black

white/red

aqua/grey

navy/white

white/red

aqua/grey

navy/white

white/red white/navy black/red grey/lime grey/aqua navy/white
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292929292929292 .1.1.1.1... 7878787878XXXX
SpSppSpiririririri ooooo |||||| S1S1S1S1SS 78787887888XXXX

222929.111118080808080XXXX
SpSpSSpiiro o ||| S1S1S1S1S18080808080XXXXX

29.186X
Spiro | S186X

29.184X
Spiro | S1SSS 84X

2929292929292 .185X
SpSpSpSpSSpiriro | S185X

29.183X
Spiro | S183X

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Tréninkové tričko
185g/m², 100% CoolDry polyester
CoolDry funkce, rychleschnoucí lehký materiál, 1/4 délka zipu 
pod krkem, chladivý efekt při nošení, příjemný střih, vhodné
při vrstvení obečení, dobré termoizolační vlastnosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 26,50/Kč 720,–

Týmová bunda
50D mikrovlákno, 100% polyester
stojáček, 2 boční kapsy a na pravé hrudi logo Spiro, podšívka 
ze síťoviny, lehký, prodyšný, voděodolný a rychleschnoucí 
materiál, Spiro logo na pravém prsu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 38,–/Kč 1025,–

Týmové kraťasy
100% polyester
vnitřní slipy ze síťoviny, rychleschnoucí, prodyšné, vsadky ze
síťoviny, elastický pas, skrytá kapsa, ultrarefl exní tištěné logo 
Spiro, vodoodpudivá 50D mikrofáze
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 19,80/Kč 535,–

Treková bunda
100% polyester - pongee 300T
prodloužená zadní část, zapínání na zip, na rukávech nasta-
vitelné manžety na suchý zip,  lehká a pokrytá TPU vrstvou, z
prodyšného materiálu (2, 000 g/m²/24 hod), který je odolný 
vůči větru, voděodolnost 5.000 mm vodního sloupce
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 51,50/Kč 1395,–

Atletické tílko
140g/m², polyester CoolDry
velmi lehký, rychleschnoucí, prodyšný materiál, refl exní logo
Spiro
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 16,60/Kč 450,–

Běžecké kraťasy
100% polyester
vnitřní slipy ze sítoviny, extrémně lehké, rychleschnoucí,
prodyšné, větrací vsadky, elastický pas, refl exní tištěné Spiro
logo, vodoodpudivé
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 17,70/Kč 480,–

white/red/white

black/grey/
white

charcoal/lime/
white

red/black/white

royal/navy/
white

navy/royal/
white

white/red

white/navy

black/red

lime/grey

aqua/grey

navy/white

black/red grey/lime red/white aqua/grey navy/white

white/red

black/red

black/grey

grey/lime
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05.8400
Stedman | Actiiiivevee 11140404 CCCCrerereew w NeNeN ckckck

05.88888500
Stedmaaaan | Activveee 140 Raaagaga laalan Women

05.8444444444000
Stedmannn |||| AcAAAA tit ve 140000 SSSSSSlel evevelesss

05.88854555 0
Stedmamamaman | Active 111144404  Tank Woman

05.8600
Stedman | Active Cottototot n n n ToToT ucuchhhhhh

050555.8700 StStttededede man 
AcA tiivvve Cottonnnn TToTT uch WoWoWoW mmmannnn

Baumwoll Haptik
aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
pocit bavl y
umwoll Hapt
umwoll Hap

aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
umwoll HaptBawełna miła w

B umwoll Haptik
B umwoll Hapti

mwoll Hapt
mwoll Hapmwoll Hapt
mwoll Hapt
mwoll Hapoll Hmwoll Hapoll H

dotykucit bcit bmwoll Hmwollmwoll mwoll Hamwoll Hamwoll Hamwoll Hawoll woll woll 

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.8400 Stedman 
Active 140 Crew Neck
Pánské sportovní tričko „Bird eye“
140g/m², 100% funkční polyester, „Bird eye“
pružný materiál, boční vsadky, lemovka u krku
v kontrastní barvě, ploché stehy na bocích,
neutrální velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 7,90/Kč 215,–

05.8500 Stedman 
Active 140 Raglan Women
Dámské sportovní tričko s raglánovými rukávy 
„Bird
140g/m², 100% funkční polyester, „Bird eye“
přiléhavý střih, raglánový rukáv, pružný materiál, 
boční vsadky, lemovka u krku v kontrastní barvě,
ploché stehy na bocích, neutrální velikostní 
etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 7,90/Kč 215,–

05.8440 Stedman 
Active 140 Sleeveless
Pánské sportovní tričko bez rukávů „Bird eye“
140g/m², 100% funkční polyester, „Bird eye“
pružný materiál, vsadky na bocích, úzký lem
výstřihu a průramků, na bocích ploché švy,
neutrální velikostní etiketa
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 7,60/Kč 205,–

05.8540 Stedman 
Active 140 Tank Woman
Dámské sportovní tričko bez rukávů „Bird 
eye“
140g/m², 100% funkční polyester, „Bird eye“
mírně zúžený střih, vykrojená záda, úzký lem
výstřihu a průramků, neutrální label
S – M – L – XL

24 12 € 7,60/Kč 205,–

05.8600 Stedman 
Active Cotton Touch
Pánské sportovní tričko
160g/m², 100% Active-Dry polyester, hladký
úplet
dekorativní ploché švy na ramenou, zpevněný 
lem kolem krku a malý refl exní prvek na zádech,
neutrální etiketa
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 7,45/Kč 200,–

05.8700 Stedman 
Active Cotton Touch Woman
Dámské sportovní tričko
160g/m², 100% Active-Dry polyester, hladký
úplet
padnoucí střih, lemovka u krku, zdobné ploché
stehy na ramenou, malý refl exní potisk na
zádech, neutrální etiketa
S – M – L – XL

24 6 € 7,45/Kč 200,–
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cyber yellow
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05.8200 Steddddmamamaman n nn n
Active Performmmmanananancececece RRRRagagagaglalalalan n n n ShShShhS iri tt

0500 .8300 Sttedededee mamaman n 
AcActttive Performmmmmananncecece RRagaggga lan SSShirrrrrttt t t WWoWoWoWW mamamann

050 .8. 310
Steddman | Activveveve PPPPererererfofoformrmmmanceceee TTTopopopop

05.8888
Stedman | Active Performance Pants

Melange-Optik
elange Look

Melange-Optikgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Ef kt melanżu
M lange-Ol nge-OL ok
M lange-Optikge-Opti

l nge-O
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

Melange-Optik
Melange Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
MMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Ef kt melanżuOptikOM ll OptiktOM lalMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

Melange-Optik
Melange Lo
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
MMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Ef kt melanżuOptikOlí ovýlí OptiktOM lalMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

Melange-Op
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
M lange Look
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Ef kt melanżu

lírový vzhled
lí ový vM lange Look
l nge Lool ngeMelange-Optik

Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.8200 Stedman
Active Performance
Raglan Shirt
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester
melírovaný vzhled, raglánový rukáv,
obroubený výstřih, dekorativní 
ploché stehy, neutrální velikostní 
etiketa za krkem, prodyšný rychle-
schnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 11,40/Kč 310,–

05.8300 Stedman 
Active Performance 
Raglan Shirt Woman
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester
vypasované, melírovaný vzhled,
raglánový rukáv, obroubený výstřih, 
dekorativní ploché stehy, neutrální 
velikostní etiketa za krkem, prodyš-
ný rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL

24 12 € 11,40/Kč 310,–

05.8310 Stedman
Active Performance
Top
Dámské funkční tílko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester
vykrojená záda,melírovaný vzhled,
raglánový rukáv, obroubený výstřih
i lem, dekorativní ploché stehy, ne-
utrální velikostní etiketa za krkem,
prodyšný rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL

24 12 € 10,40/Kč 280,–

05.8888 Stedman
Active Performance
Pants
Dámské 7/8 sportovní kalhoty
250g/m², 90% ACTIVE-DRY°
polyester, 10% elastan
přiléhavý střih, délka ke kotníkům,
módní melírovaný vzhled, široký pas,
dekorativní ploché švy, rychle-
schnoucí prodyšný materiál
S – M – L – XL

24 12 € 20,80/Kč 565,–

asphalt

stone

horizon

turquoise

asphalt

coral

orchid

turquoise

asphalt

coral

orchid

turquoise asphalt
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05.8000
Stedman | Actttivvvee SSpoportrts s TT

055555.8.8101000 Stededddmamann
AcAcActivvevevee SSpoportr ss s T WoWoWW men

05.8888011110
Stedmamaman | AcAcAcA titit vevee SSSpopoportrtrts s ToToToppp

05.8110 SStStSS ededmamannnn
Active Sports sss ToToToToToppppp WoWoWooWoWW mmemememmeennnn

05.5830 Steddddmmann
Active Performaaanancec JJackekeeetttt

005050 .5.5930 Stede maan || AcActive 
Peeeerfrforormancce eee JaJackete WWWWoomen

Interlock Polyester
Interlock Polyester

terloclInterlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester Interlock Polyester

Interlock Polyester
Interlock polyesty
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

Interlock Polyester
Interlock Polyester

terlock poll k pol
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

Interlock Polyester
Interlock Polyester
I terlock polyester

rlock poly
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.8000 
Stedman | Active Sports T
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% funkční polyester
měkký lehce lesklý materiál, úzký lem výstřihu, ploché stehy
na ramenou, ACTIVE-DRY° logo uvnitř, neutrální velikostní 
etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 8,20/Kč 220,–

05.8100 
Stedman | Active Sports T Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% funkční polyester
vypasovaný střih,měkký lehce lesklý materiál, úzký lem 
výstřihu, ploché stehy na ramenou, ACTIVE-DRY° logo uvnitř,
neutrální velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12  € 8,20/Kč 220,–

05.8010 
Stedman | Active Sports Top
Pánské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% funkční polyester
měkký lehce lesklý materiál, úzký lem výstřihu, ploché stehy
na ramenou, ACTIVE-DRY° logo uvnitř, neutrální velikostní 
etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 7,45/Kč 200,–

05.8110 
Stedman | Active Sports Top Women
Dámské sportovní tričko bez rukávů
140g/m2, 100% funkční polyester
vypasovaný střih,měkký lehce lesklý materiál, úzký lem 
výstřihu, ploché stehy na ramenou, ACTIVE-DRY° logo uvnitř, 
neutrální velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12  € 7,45/Kč 200,–

05.5830 
Stedman | Active Performance Jacket
Pánská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
polyester melír, uvnitř česaný materiál, kontrastní lemovka u 
krku, stehy a zip, raglánový rukáv, na ramenou zdobné stehy, 
vnitřní léga pod zipem, dvouvrstvá kapuce z několika dílů
S – M – L – XL – XXL

10 10  € 47,50/Kč 1290,–

05.5930 Stedman
Active Performance Jacket Women
Dámská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, polyester melír, uvnitř česaný materiál,
kontrastní lemovka u krku, stehy a zip, raglánový rukáv, na 
ramenou zdobné stehy, vnitřní léga pod zipem, dvouvrstvá 
kapuce z několika dílů
S – M – L – XL

10 10  € 47,50/Kč 1290,–
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18.7105
Tee Jays | 777710105

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.7020 
Tee Jays | 7020
Pánské sportovní tričko „Cool-
Dry“
160g/m², 95% COOLDRY™ mikro-
polyester, 5% Spandex
rychleschnoucí materiál, raglánový
rukáv, ploché švy, refl exní potisk
na boku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 18,60/Kč 505,–

18.7021 
Tee Jays | 7021
Dámské sportovní tričko „Cool-
Dry“
160g/m², 95% COOLDRY™ mikro-
polyester, 5% Spandex
mírně vypasované, rychleschnoucí 
materiál, raglánový rukáv, ploché 
švy, refl exní potisk na boku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 18,60/Kč 505,–

18.7005 
Tee Jays | 7005
Pánské sportovní tričko
150g/m², 100% funkční mikro-
polyester
rychleschnoucí, absorbující pot,
raglánový rukáv s kontrastními švy, 
dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,10/Kč 300,–

18.7006 
Tee Jays | 7006
Dámské sportovní tričko
150g/m², 100% funkční mikro-
polyester
rychleschnoucí, absorbující pot,
raglánový rukáv s kontrastními švy, 
dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,10/Kč 300,–

18.7100 
Tee Jays | 7100
Pánské funkční polo 
150g/m², 100% funkční mikropo-
lyester, „Bird eye“
plochý úpletový límec, léga se 3
knofl íky, dvojité švy, rychleschnoucí,
pot absorbující materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 20,70/Kč 560,–

18.7105 
Tee Jays | 7105
Dámské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikropo-
lyester, „Bird eye“ úplet
vypasovaný střih, plochý úpletový 
límec, léga s 5 knofl íky, dvojité 
švy, rychleschnoucí, pot absorbující 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 20,70/Kč 560,–
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new

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg



Fleece
Fleece – aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher samt-
artiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation bei
geringem Gewicht, wasserabweisend

Microfl eece – kurz geschorenes Fleecematerial, feiner, dünner,
dichter und windabweisender als gewöhnliches Fleece

Polyester – ist das vorherrschende Material in dieser Kategorie,
meist produzierte Synthetikfaser Eigenschaften: hohe Zugfes-
tigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe Feuchtigkeitsauf-
nahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Lichtbeständigkeit

Antipilling – häufi g verwendete Ausrüstung zur Reduzierung 
von Knötchenbildung und Verfi lzen

Stretch (Symbol) -  kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt
wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des
Artikels zu erreichen

Strickfl eece – besondere Optik durch glatt gestrickte Außen-
seite, innen angeraut, gute Wärmeisolierung

Fleece mit glatter Außenseite – ideale Veredelungsmöglich-
g g

Heather/Melange – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendung 
2 verschieden farbiger Garne

new 94 Fleece Modelle
4 Neuheiten

11 neue Farben bei bestehenden 
Produkten

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Materialgewicht dieser Kategorie 
l h d
Heavy (Symbol) – schweres Fleece ab
300g/m²

Reißverschluss zur Veredelung

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
l b l) k

M
mit Membrane sind winddicht

Set-in Ärmel – gerade angesetzte
Ärmel

Raglan Ärmel – am Ausschnitt
angesetzte Ärmel, diagonaler Naht-
verlauf

Fleece
FleeceFleeceFleece – aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher sam– aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher sam
artiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolationartiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation
vodoodpudivý materiálgeringem Gewicht, wasgeringem Gewicht, was

Mikrofl eeceMicrofleeceMicrofleece k fl l k– kurz geschorenes Fleecematerial, feiner, dünn– kurz geschorenes Fleecematerial, feiner, dünn
h d d d b fldichter und windabweisender als gewöhnliches dichter und windabweisender als gewöhnliches 

PolyesterPolyesterPolyester
meist prodmeist prod – je upřednostňovaný materiál v této kategorii  ist das vorherrschende Material in dieser Katist das vorherrschende Material in dieser Kat

uzierte Synthetikfaser Eigenschaften: hohe Zuzierte Synthetikfaser Eigenschaften: hohe ZuVlastnosti: pevnost v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost,meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: hohe Zugfesmeist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: hohe Zugfes
tigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe Feuchtigkeitsauftigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe Feuchtigkeitsaufsnadná údržba, velmi dobrá odolnost proti vlivu světlatigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe Feuchtigtigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe Feuchtig
nahme gutes Waschverhalten sehr gute Lichtbeständnahme gutes Waschverhalten sehr gute Lichtbeständ

AntipillingAntipillingAntipilling – úprava proti žmolkování – často používaná úprava – häufi g verwendete Ausrüstung zur Reduzierung – häufi g verwendete Ausrüstung zur Reduzierung 
l k k d k i l ků lkůvon Knötchenbildung und Verfi von Knötchenbildung und Verfi 

StrečStretcStretc
El hEl h (symbol) – značka pro pružný materiálch (Symbol)ch (Symbol)   kennzeichnet dehnbarekennzeichnet dehnbare

han Synthetikfaser die in geringen Mean Synthetikfaser die in geringen MeElastan – syntetické vlákno používá se v menším rozsahu zaElasthan  Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzElasthan  Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetz
wird um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit dewird um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit deúčelem získání pružnosti a stability tvaru výrobkuwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestäwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestä
Artikels zu erreichenArtikels zu erreichen

ýStrickfl eStrickfl efl eeceeeceeece – – l hl d d k hl d lbesondere Optik durch glatt gestrickte Außebesondere Optik durch glatt gestrickte Auße
straně, vnitřní strana česamá, skvělé tepelně izolační vlastnostiseite, innen angeraut, gute Wärmeisolierungseite, innen angeraut, gute Wärmeisolierung

Fleece s hladkou vnější stranouFleece mit glatter AußenseiteFleece mit glatter Außenseite –– – ideální pro možnosti bran-– ideale Veredelungsmöglich-ideale Veredelungsmöglich-
dingu díky hladnému povrchu, uvnitř zdrsněný materiálkeiten durch glatte Außenseite, innen angerautkeiten durch glatte Außenseite, innen angeraut

Melange/melírHeather/MelanHeather/Melan– tgege – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu – dieser Eff ekt entsteht durch Verwendu
vných vláken2 verschieden2 verschieden

Certifi kace:
Informace k certifi kacím, texxtilním sdruženíím a iniciativám 
získáte na stranách 2-3.

949494 fl eece modelůFleece ModellFleece Modell
444 novinekNeuheitNeuheit

111111 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
produktůProdukteProdukte

Top prodejné výrobkyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány,  dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

Gramáž materiálMaterialgewichtMaterialgewicht dd v této kategorii dieser Kategorie ieser Kategorie
se pohybuje mezi 170 a 400g/m².liegt zwischen 170 und 400g/m².liegt zwischen 170 und 400g/m².
Heavy (symbol)  - Těžký fl eece od Heavy (Symbol) – schweres FleeceHeavy (Symbol) – schweres Fleece
300g/m²300g/m²300g/m²

Zip k přístupu pro brandingReißverschluss zur VeredeluReißverschluss zur Veredelu

(Neutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

Membrána (symbol) – fl eece artikly sMembrane (Symbol) – Fleece ArtikelMembrane (Symbol) – Fleece Artikel 
membráno jsou větruodolnémit Membrane sind winddichmit Membrane sind winddich

Set-in rukávySet-in ÄrmelSet-in Ärmel ––– gerade angesetzte– gerade angesetzte
vsazené rukávyÄrmelÄrme

Raglánové rukávyRaglan ÄrmelRaglan Ärmel  am  
angesetzte Ärmel dangesetzte Ärmel d – našité odm Ausschnittschnitt

di l Nl Nvýstřihu diagonálněangesetzte Ärmel, dangesetzte Ärmel, d
verlaufverlauf



01111.0703
B&&CC C | Icewalker +

001010 .0.00707 4
B&&&C C | | HiHighg lalanndndn errrr +

01.0749
BB&C | WindPPPProtek

01.071777
B&&C | Coolststararra ////memmeennnnn

01010101.0.0.00000757 2
BB&&&CC CC | | | CCCCoCCCoolstar ////wowowowoomen

01.0770707 5
B&C | Trrraavava eller rr +

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester,nežmolkující fl eece
mikina se stojáčkem, dolní okraj se stahovací šňůrkou se
dvěma zarážkami, 2 přední kapsy na zip a horizontální šev
pod prsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 28,80/Kč 780,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
stahovací šňůrka se dvěma zarážkami pro nastavení dolního 
lemu a 2 boční kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 29,–/Kč 785,–

3-vrstvá mikrofl eecová bunda
320g/m², Polyester, prodyšná membrána, 100% nežmolkující 
fl eece
vsazené rukávy, prodyšná tepelná membrána, elastické man-
žety, 2 skryté přední kapsy a po celé své délce zip, materiál
odolný vůči vodě a větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 63,50/Kč 1720,–

Pánská mikrofl eecová bunda
170g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
2 přední kapsy na zip, otevřený lem a manžety, ochranu pro
bradu, hrudní švy, vsazené rukávy a zip po celé své délce, 
ideální pro nošení pod high-tec bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5  € 31,50/Kč 855,–

Dámská mikrofl eecová bunda
170g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
2 přední kapsy na zip, otevřený lem a manžety, ochranu pro
bradu, hrudní švy, vsazené rukávy a zip po celé své délce, 
ideální pro nošení pod high-tec bundy
XS – S – M – L – XL – XXL

15 5  € 31,50/Kč 855,–

Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester,nežmolkující fl eece
stojáček, 2 přední kapsy na zip a polyesterová tkanina v límci, 
průramky a spodní lem ve stejné barvě jako vesta
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 26,60/Kč 720,–
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16.2066
F.O.L. | Lady-y-y-Fit Full Zip FFFleece

16.2510
F.O.L. | Full Zipp p p FlFleece

16.222251111
F.O.L. | Kids Ouutdtdoor Fleeecce

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem, zapínání a 2 boční kapsy se stejnobarev-
nými zipy, raglánové rukávy
S – M – L – XL – XXL

12 1  € 27,10/Kč 735,–

Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester
se stojáčkem, kryté švy a 2 boční kapsy se stejnobarevnými
zipy, spodní lem se dá stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami
S – M – L – XL – XXL

12 3  € 27,10/Kč 735,–

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáček, kryté švy a 2 boční kapsy se stejnobarevnými zipy,
na konci rukávů  elastické manžety
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

24 1  € 21,30/Kč 575,–

black

bottle green

red

royal blue

deep navy

black

smoke

bottle green

red

royal blue

deep navy

black

bottle green

red

royal blue

deep navy

157

Fl
ee

ce
Sw

ea
ts

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

FR
UI

T 
O

F 
TH

E 
LO

O
M



022.0587
James & Nicholoolsosonn | | JNJ 55877

022.0.05866
Jamem s &&&& NNicholsoooon | JN 555586

02.0596
James & Nicholsonnn | ||| JNJNJNN 55596969696

02.0595 7
Jamemes &&&&&& Nichollsoson n |||||| JNJNJNJNJNJN 5559999797

02.0000555757711
JJJaJ mess && & && & Nichc olololsosososooooonnnnnnnn | | | | JNJNJJN 571171

0200202020202.0570
JaJamem s & NiNiiiichchchchololollsososon n | JJNJNJNN 55557070707

R uten-Optik
Diamond Patterntik
diR uten-Op
Di mond Pattern
DiR uten-Optik

R utenRRDiamentowy wzór
Diamond Pattern
Diamond Pattern
diamantový vzorý vzo

Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten OpOp

Diamond Pattern
Diamond Pattern
Diamond Pattern
Diamond Pattern

Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik

strečový fl eece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece

strukturovaný fl eece
strukturovaný fl eece
strukturovaný fl eecer Fleecer Fleecer Fleecc

Structure Fleece
Structure Fleece
Structure Fleece
Structure Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0587 
James & Nicholson | JN 587
Pánská elastická fl eecová bunda
220g/m², 92% polyester, 8% elastan
zúžený střih, velmi jemný, teplý a prodyšný
materiál, který je snadný na údržbu, vnější strana
hladká, vnitřní zdrsněná, otvor pro palec a krytý
přední zip s ochranou na bradu, zipy a švy jsou v 
kontrastních barvách, 2 přední kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,50/Kč 1150,–

02.0586 
James & Nicholson | JN 586
Dámská elastická fl eecová bunda
220g/m², 92% polyester, 8% elastan
lehce zúžený střih, velmi jemný, teplý a prodyšný
materiál, který je snadný na údržbu, vnější strana
hladká, vnitřní zdrsněná, otvor pro palec a krytý
přední zip s ochranou na bradu, zipy a švy jsou v 
kontrastních barvách, 2 přední kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,50/Kč 1150,–

02.0596 
James & Nicholson | JN 596
Dámská fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy a po celé
své délce zip s ochranou na bradu, z příjemného
hladkého materiálu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 28,70/Kč 780,–

02.0597 
James & Nicholson | JN 597
Pánská fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, kontrastní 
švy a po celé své délce zip s ochranou na bradu, 
z příjemného hladkého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 28,70/Kč 780,–

02.0571 
James & Nicholson | JN 571
Pánská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
má kapuci se stahovací šňůrkou a zarážkami, 2
boční kapsy na zip a krytý přední zip s ochranou
na bradu, uvnitř mikiny je zdrsněný fl eece dia-
mantového vzoru, na povrchu je mikina měkká a
příjemná, kvalitní a nenáročný materiál na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,–/Kč 1220,–

02.0570 
James & Nicholson | JN 570
Dámská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
kapuce se stahovací šňůrkou a zarážkami, 2
boční kapsy na zip a krytý přední zip s ochranou
na bradu, uvnitř mikiny je zdrsněný fl eece dia-
mantového vzoru, na povrchu je mikina měkká a
příjemná, kvalitní a nenáročný materiál na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,–/Kč 1220,–
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02.0762
JaJaammes & Niiicholson | JN 762

02.0766661111111
James & Nichchholo son | JNJNJN 7761

0202.0.000558899
JaJamem s &&&& NiNiNiNiNiNiNiicchchcholoo sososoon n n n ||| JNJNJNJN 555589898

02.0588
James & Nichhhhhholo son | JJJNJNJNJJ 555558888

02.0769
James & Nicholson | JN 76969

0202.0. 777700
Jamemes & & NiN cholsooonn ||| JNJNJNJJJ 77770707770
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0769 
James & Nicholson | JN 769
Dámská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava proti žmol-
kování
vypasovaný střih, kontrastní lemovka u krku, 
stojáček, švy zdůrazňující postavu, 2 postranní 
kapsy na zip, zip v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 910,–

02.0770 
James & Nicholson | JN 770
Pánská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava proti žmol-
kování
kontrastní lemovka u krku, stojáček, švy zdůraz-
ňující postavu, 2 postranní kapsy na zip, zip v
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 910,–

02.0762 
James & Nicholson | JN 762
Pánská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
postavu zdůrazňující stehy v pase, melírový
vzhled, měkký hřejivý materiál, stojací límec,
kapsa na rukávu, kontrastní prvky, 2 boční kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 48,–/Kč 1300,–

02.0761 
James & Nicholson | JN 761
Dámská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, postavu zdůrazňující stehy v 
pase, melírový vzhled, měkký hřejivý materiál,
stojací límec, kapsa na rukávu, kontrastní prvky, 
2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 48,–/Kč 1300,–

02.0589 
James & Nicholson | JN 589
Pánská pletená fl eecová mikina s kapucí
320g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, slim-fi t střih a kapuci s kontrastní 
manžetou, na povrchu je pletená a uvnitř zdrsně-
ná, z teplého a hladkého melírovaného materiálu,
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1395,–

02.0588 
James & Nicholson | JN 588
Dámská pletená fl eecová mikina s kapucí
320g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, slim-fi t střih a kapuci s kontrastní 
manžetou, na povrchu je pletená a uvnitř zdrsně-
ná, z teplého a hladkého melírovaného materiálu,
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1395,–
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02.07666444444
James & && && Nicholson |||| JNJNJNJNJ 777777666464

020 .0767633
JaJ mes && NiNicchcc ollsos n n || JNJ 776636333

02.0765
James & Nicholson | JN 777765

02020202.00766676666666
JaJaJammeem s &&& NiNichcholson | JN 766

002020202.0.0.005995595 1111
JaJaJaJamemes s && &&& NiNiNiNiN chccc ooloooo sosonn || JNJNJNNN 555919191

0020202..0.0000.0555959595955900000
JJJaaJ memeeeess sss s &&&&&&&&&&& NiNiNNichchchcholsoon n nn || JJJNJN 555559090000
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0764 
James & Nicholson | JN 764
Pánská fl eecová mikina
210g/m², 92% polyester, 8% elastan
mikina se stojáčkem, ploché švy, 2 kapsy na zip, 
otvor v rukávů na palec a přední zip s ochranou
na bradu, z teplého příjemného materiálu, který
je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1395,–

02.0763 
James & Nicholson | JN 763
Dámská fl eecová mikina
210g/m², 92% polyester, 8% elastan
mikina se stojáčkem, ploché švy, 2 kapsy na zip, 
otvor v rukávů na palec a přední zip s ochranou
na bradu.  z teplého příjemného materiálu, který
je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1395,–

02.0765 
James & Nicholson | JN 765
Dámská fl eecová mikina
220g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a je vyrobena z příjemného teplého
materiálu, který je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 880,–

02.0766 
James & Nicholson | JN 766
Pánské fl eecová mikina
220g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a je vyrobena z příjemného teplého
materiálu, který je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 880,–

02.0591 
James & Nicholson | JN 591
Pánská pletená fl eecová bunda
320g/m²,  100% polyester
2 přední kapsy na zip, stojáček a po celé své
délce zip s ochranou na bradu, na ramenou jsou
tkané ozdoby a na rukávu kapsa, na povrchu je
pletená a uvnitř zdrsněná, z příjemného materiá-
lu, který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,–/Kč 1220,–

02.0590 
James & Nicholson | JN 590
Dámská pletená fl eecová bunda
320g/m, 100% polyester
2 přední kapsy na zip, stojáček a po celé své
délce zip s ochranou na bradu, na ramenou jsou
tkané ozdoby a na rukávu kapsa, na povrchu je
pletená a uvnitř zdrsněná, z příjemného materiá-
lu, který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,–/Kč 1220,–

black/silver

spring green/
ggreen

light red/chili

cobalt/navy

navy/cobalt

black/silver

spring green/
ggreen

light red/chili

pink/fuchsia

cobalt/navy

navy/cobalt

black

carbon

spring green

pink

red

cobalt

navy

black

carbon

spring green

red

cobalt

navy

black/carbon

navy/navy

black/carbon

navy/navy

160

Fl
ee

ce
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N



02.0049
James & Nicholson | JN 49

02.00004000400 44
JaJ mes && &&&& NiNichchololsoson ||||| JJJJN 44

02.044444444KKKK
Jameeesss && NiN chchholololo sososonnn | JNJJ  44K

02.00444333
James & NNiNiNN chchcholololsososon nn ||| || JNNNNN 433

02.0048
James & Nicholssson | JNNNN 44448888

02222 00.0.0004040 5
James && NiN chhololsosonnn n | JJNN 4455

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dívčí mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester
 bunda s bočními kapsami, rukávy a lemy na gumičku, materi-
ál, který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 28,10/Kč 760,–

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, dvojité prošití, stojáček, elastické
manžety a v lemu stahovací šňůrka se zarážkami, materiál
snadný na údržbu a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 27,40/Kč 745,–

Dětská fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, dvojité prošití,stojáček, elastické
manžety a v lemu stahovací šňůrka se zarážkami, materiál 
snadný na údržbu a odolný vůči plstnatění
 XS          S          M          L          XL        XXL

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

25 5  € 24,60/Kč 665,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% polyester
dvojité prošití, stojáček, elastické manžety a v lemu stahovací 
šňůrka se zarážkami, materiál snadný na údržbu a odolný vůči
plstnatění
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 27,–/Kč 730,–

Dívčí mikrofl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
vesta s bočními kapsami, rukávy a lemy na gumičku, materiál
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 25,–/Kč 680,–

Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester
boční kapsy na zip, dvojité prošití, vyztužené lemy nylonem,
v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, materiál snadný na
údržbu a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 23,80/Kč 645,–
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02.0998
James & Nichchololsosonn | | JNNN 9999898

0202.0.099997
Jamemem s s & & Niiiiiicchccc olsosooooonn | JNJN 99999979

0202.1006 Jamem sss & &
Nichhololssos n | JN 10000000666

020202002 111.1000000007777 JJJaJaJaJJJ memememem s s & & &
Nicholson | JJNJNJNJJNJ 111000000 77

0202.00188999
James & Nichchololo son ||| | JJNJN 11898989

022.0141 6
Jamemes s & & NiNicchchololsosooonnnn ||||| JNNN 114646

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0998 
James & Nicholson | JN 998
Pánská fl eecová mikina s kapucí
270g/m², 100% polyester, fl eece
mikina má 2 boční kapsy na zip, kapuce se dá stáhnout pomo-
cí 2 šňůrek a její vnitřek je vyroben z kontrastní tkaniny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 41,50/Kč 1125,–

02.0997 
James & Nicholson | JN 997
Dámská fl eecová mikina s kapucí
270g/m², 100% polyester, fl eece
mikina má 2 boční kapsy na zip, kapuce se dá stáhnout pomo-
cí 2 šňůrek a její vnitřek je vyroben z kontrastní tkaniny
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 41,50/Kč 1125,–

02.1006 
James & Nicholson | JN 1006
Pánská 3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vnitřní a vnější vrstva: 100% polyester, prostřední 
vrstva: prodyšná TPU membrána odolná vůči větru a vodě
má náprsní kapsu na zip a 2 skryté přední kapsy, v lemu je 
stahovací šňůrku se zarážkami, z prodyšného a propustného
materiálu (2 000 g /m²/24h), který je odolný vůči vodě a
větru (5 000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 60,–/Kč 1625,–

02.1007 
James & Nicholson | JN 1007
Dámská 3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vnitřní a vnější vrstva: 100% polyester, prostřední 
vrstva: prodyšná TPU membrána odolná vůči větru a vodě
má náprsní kapsu na zip a 2 skryté přední kapsy, v lemu je 
stahovací šňůrka se zarážkami, je vyrobena z prodyšného a 
propustného materiálu (2 000 g/m/24h), který je odolný vůči 
vodě a větru (5 000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 60,–/Kč 1625,–

02.0189 
James & Nicholson | JN 189
Mikrofl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy, pletený límeček a žebrované lemy, prodyšný rychle-
schnoucí materiál, snadný na údržbu a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 37,50/Kč 1015,–

02.0146 
James & Nicholson | JN 146
Dámská mikrofl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
dámská vypasovaná mikrofl eecová bunda s kapucí, 2 kapsy,
teplý materiál odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 36,50/Kč 990,–
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20.K911
Kariban | K911

20.KKKK90909090777777
Karibaaaaann n n ||| K9K990700

20.K913
Kariban | K913

20.K999000900666666
KaKKK riban | KK9KK 00606000600

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K911 
Kariban | K911
Pánská fl eecová mikina „Falco“
300g/m², 100% polyester
přední kapsy na zip a na rukávech a
lemu rovné manžety  z nežmolkují-
cího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 21,10/Kč 570,–

20.K907 
Kariban | K907
Dámská fl eecová mikina „Mau-
reen“
280g/m²,  100% polyester
2 kapsy na zip a po celé své délce 
zip, z příjemného nežmolkujícího
fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 21,10/Kč 570,–

20.K913 
Kariban | K913
Fleecová vesta „Luca“
300g/m², 100% polyester
2 boční kapsy s krycím stehem, z
nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,55/Kč 530,–

20.K906 
Kariban | K906
Dámská fl eecová vesta „Melodie“
280g/m², mikrofl eece
vesta má stojáček a 2 boční kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 19,55/Kč 530,–
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30.220X
Result Core | R220000MMM

30.220F
ReR sult Core | R2220F

3030330.1.1.1.11119998989989 MMM
Resusususulttltltltltlt UUUrbrbrbananan ||| RRR19111 8M

30.198F
Result Urbaanaa  | R198FFFF

3030.1.11212XX
ReR susultlt CCorore e | R1R112212XXX

Sherpa fl eece
SherpaSherpSherpSherp eeee
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece Sherpa fl eece

SSSS Fleeceeee
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.220X 
Result Core | R220M
Pánská fl eecová outdoorová
mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, lemované
manžety a elastická šňůra se
zarážkami
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 19,90/Kč 540,–

30.220F 
Result Core | R220F
Dámská fl eecová outdoorová 
mikina
280g/m²,  100% polyester
lehce zúžený střih, 2 boční kapsy na
zip, lemované manžety a nastavitel-
ný spodní lem
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 19,90/Kč 540,–

Pánská fl eecová mikina
400g/m², 2 vrstvá tkanina, vnější vrstva: 100% polyester,
mikrofl eece, vnitřní vrstva: 100% polyester
má stojáček, 2 přední kapsy na zip a kontrastní prošívání. z
příjemného teplého materiálu, který je odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 50,–/Kč 1350,–

Dámská fl eecová mikina
400g/m², 2 vrstvá tkanina: vnější vrstva: 100% polyester,
mikrofl eece, vnitřní vrstva: 100% polyester
mírně zúžená fl eecová mikina, má stojáček, 2 přední kapsy 
na zip a kontrastní prošívání. z příjemného teplého materiálu,
který je odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 43,50/Kč 1175,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
200g/m²,  100% mikrofl eece
se stojáčkem má 1/4 zip a raglánové rukávy, z příjemného
měkkého fl eecu, který je rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 16,30/Kč 440,–
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300.0363666XXXX
ReResusultl  | RRRR36366XX

3030.1. 14141 XX
ReResultltltlttt CCororo e e | | R1R11414XX

303303030.1.1.1.115M
ReResus ltl | RRRRR1111111115M5M555

303 .1. 1555F
ReRR sult || RRR111111 5F

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.036X 
Result | R36X
Fleecová mikina
330g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 velké přední kapsy
a po celé své délce zip, na rukávech
jsou elastické manžety, spodní lem
se dá stáhnout pomocí šňůrky, 
nežmolkující fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 23,80/Kč 645,–

30.114X 
Result Core | R114X
Mikina microfl eece
200g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
stojací límec, raglánový rukáv, 2
boční kapsy, etiketa k odstřižení,
strečový materiál, velmi lehký a 
teplý
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 16,30/Kč 440,–

30.115M 
Result | R115M
Pánská fl eecová mikina
280g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na
zip a podlepené švy, zadní část je 
prodloužená a tvarovaná, z příjem-
ného měkkého fl eecu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 23,80/Kč 645,–

30.115F 
Result | R115F
Dámská fl eecová mikina
280g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na
zip a podlepené švy, z příjemného 
měkkého fl eecu, který je rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 22,80/Kč 620,–
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101011 .8.887272727272MMMMM
RRuRRRR sss ell | 878772M2MM

101010.8.8.88727272FFF
RuRuRusssssselelellll ||| 8787872F2F2

110.8888880808808080MMMMM
RRRRuRRuRR sssselellllllll |||| 88888888880M0M0M0M

10.88883838388888 FFFF
RuR ssell |||| 8888883F3F3F

10.8811111MMMM
RRuR ssell | 888888 1MM

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.872M 
Russell | 872M
Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
vyšší límeček a stahovací šňůrku v
lemu, boční kapsy mají obrácené 
zipy a vnitřní podšívkou ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 26,40/Kč 715,–

10.872F 
Russell | 872F
Dámská fl eecová vesta
320g/m², 100% nežmolkující fl eece
vesta ženského stříhu, límeček a
stahovací šňůrka v lemu, boční 
kapsy mají obrácené zipy a vnitřní 
podšívku ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 26,40/Kč 715,–

Pánská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% nežmolkující fl eece
boční kapsy, zapínání na zip, lehký pevně tkaný materiál, který
dobře izoluje, vhodná pro indoor a outdoor
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3  € 31,50/Kč 855,–

Dámská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
lehce vypasovaná, boční kapsy na zip a po celé své délce zip,
lehký, pevně tkaný materiál, který dobře izoluje
XS – S – M – L – XL

24 3  € 30,–/Kč 815,–

Mikrofl eecová mikina s 1/4 zipem
190g/m², 100% polyester,nežmolkující fl eece
2 bočnímiapsy, lehký pevně tkaný materiálu, který dobře

izoluje, mikina je vhodná pro indoor a outdoor
S – M – L – XL – XXL

24 3  € 29,10/Kč 790,–
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10.870M
Russell | 870M0MM0

111011 .870000FFF
RuRuRuRuuuussssssssss ell | 878787700F0F0F0

101010.8.8.87070070BB
RRuRusssssseleelll ||| 87878 0B0B

101000.8.8.8747474BBBBB
RuRusssssseeleele ll || 87874B4B4

10.888747474MMMMMMMMMM
RuRusssssssseleee l l | | 8787777744M4M4MM

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.870M 
Russell | 870M
Fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček,
je vyrobena z materiálu, který dobře
udržuje teplo
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 3 € 30,50/Kč 825,–

10.870F 
Russell | 870F
Dámská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček,
je vyrobena z materiálu, který dobře
udržuje teplo
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 28,80/Kč 780,–

Dětská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
boční kapsy, propínání na zip, materiál, který dobře udržuje
teplo, stojací límec
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3  € 24,70/Kč 670,–

Dětská fl eecová mikina s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester,nežmolkující fl eece
dětská fl eecová mikina s 1/4 ziipem, boční kapsy na zip a je
vyrobena z materiálu, který dobře udržuje teplo
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3  € 20,90/Kč 565,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester nežmolkující fl eece
boční kapsy na zip a je vyrobena z materiálu, který dobře 
udržuje teplo
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3  € 29,10/Kč 790,–
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25.1652
SOSOOL'L S | Turbooo

25.00587
SOL'S | Nova Womomo en

25.0585 66
SOS L'S | NoNova Men

25.5600
SOL'S | Nesss

25.5100
SOL'S | Norwayayyayay

25.5550
SOL'S | Nordic

geeignsuitable as workwear
uitable as workweawomoże pełnić funkcję

als Workwear
als Workwear

suitable as workwear
itable as workweaals Workwear 

als Workwear
hodals Workwear

als Workwear
als Workwear
als Workwear
able as workwas workble as worals Workwear
ls Workwea

als Workwear
ls Workwea

als Workwear
als Workwear
l

ubrania roboczego
geeignuitable as workwea

pracovní oblečení
pracovní oblečení

geeignetgeeignetgeeignetgeeignetuitable as workweaworkwea
itable as w

eeigneteeignetignei neeig

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená fl eece bunda
340g/m², 100% polyester
stojací límec s černým elastickým lemem, lem také na okraji
bundy a kapsách a zipu, 2 boční kapsy, melír efekt, vně hledká
pletáž, uvnitř česaný fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1  € 38,–/Kč 1035,–

Dámská fl eecová mikina
200g/m², 100% polyester
vysoká hustota, vypasovaný střih, stojací límec, 2 boční kapsy 
na zip, zdobné švy a zip v kontrastní barvě kromě navy a black
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 25,70/Kč 695,–

Pánská fl eecová mikina
200g/m², 100% polyester
vysoká hustota, vypasovaný střih, stojací límec, 2 boční kapsy 
na zip, zdobné švy a zip v kontrastní barvě kromě navy a black
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 25,70/Kč 695,–

Fleecová mikina s 1/2 zipem
300g/m²,  100% polyester
se stojáčkem a 1/2 zipem, na spodním lemu a rukávech jsou
elastické manžety, z příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1  € 21,70/Kč 590,–

Fleecová vesta unisex
320g/m², 100% polyester
se stojáčkem a 3 kapsami na zip, z příjemného nežmolkujícího
se fl eecu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 1  € 21,30/Kč 580,–

Kontrastní fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáčkem, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsu na zip, mikina má 
na rukávech, bocích a límečku panely v kontrastní barvě, z
příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 34,–/Kč 915,–
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25.05899
SOL'S | North Kids

25.545544 0
SOS L'S S | North Womem n

2252 .5.550500000
SOS L'L''S S S || NoNoNN rrtrthhh

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester s vysokou hustotou
se stojáčkem, 2 přední kapsy na zip a po celé své délce 
stejnobarevný zip, a spodním lemu a rukávech jsou elastické 
manžety, z příjemného nežmolkujícího mikrofl eecu
  4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y     14 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

20 1  € 18,40/Kč 500,–

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáček a 2 boční kapsy, na spodním lemu a rukávech jsou 
elastické manžety, vnitřek mikiny z příjemného česaného
fl eecu
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 22,30/Kč 605,–

Fleecová mikina unisex
300g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy, stejnobarevné plastové zipy, z
nežmolkujícího fl eecu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1  € 22,30/Kč 605,–
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05.5140 StStStStttedededededmamammaman | | AcA tive 
Melange Fleeeeeccec JJJJJacaaackekettt t Womenn

05.5060660 000 StS ededededmamamamannnn |||| Activeve 
MeM langggeee FlFlFlF eeeeeeeeccce JJJJacacacackekeekett

05.5830 Steddmamann | | AcA tive 
Performance Jacckckc ett

0050500 .5593930 0 Steddmam n | AAAccA ttive 
Perrrfrfr orormam ncce ee e Jaackket WWWWommen

05.512200 StSttteedede mamann | | AActitiveve 
Power Fllleeeee cece JJJJacckeket t Womamammm nn

00505.5040 Stttededee man | AcAcAccA tit veve 
PoPoPooowweww r Fleeceee JJJJacackek t

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Melange Flee
melírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange FleecePolar z efektem

lírovaný fl eece
lírovaný fl eec

Melange Fleece
Melange Fllange FleFl
Melange Fleece

lange FleFl
melanżu ange gange gange Fleange Fleange Fleange Fleange Flgeg

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.5140 Stedman
Active Melange Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová mikina
310g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem, mikina má 2 boční kapsy, zaoblený
spodní lem a ozdobné ploché švy, je vyrobena z příjemného
teplého materiálu, který nežmolkuje
S – M – L – XL

10 5  € 28,50/Kč 770,–

05.5060 Stedman
Active Melange Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina
310g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem, 2 boční kapsy, zaoblený spodní lem a
ozdobné ploché švy, je vyrobena z příjemného teplého materi-
álu, který nežmolkuje
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 28,50/Kč 770,–

05.5830 Stedman 
Active Performance Jacket
Pánská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
polyester melír, uvnitř česaný materiál, kontrastní lemovka u
krku, stehy a zip, raglánový rukáv, na ramenou zdobné stehy, 
vnitřní léga pod zipem, dvouvrstvá kapuce z několika dílů
S – M – L – XL – XXL

10 10  € 47,50/Kč 1290,–

05.5930 Stedman 
Active Performance Jacket Women
Dámská mikina s kapucí
240g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, polyester melír, uvnitř česaný materiál, 
kontrastní lemovka u krku, stehy a zip, raglánový rukáv, na
ramenou zdobné stehy, vnitřní léga pod zipem, dvouvrstvá
kapuce z několika dílů
S – M – L – XL

10 10  € 47,50/Kč 1290,–

05.5120 Stedman 
Active Power Fleece Jacket Woman
Dámská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, raglánové rukávy a ploché švy, na zadní straně 
se nachází poutko na pověšení, kapuce se dá stáhnout pomocí 
šňůrek, je vyrobena z příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL

10 5  € 37,–/Kč 995,–

05.5040 Stedman 
Active Power Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, raglánové rukávy a ploché švy, na zadní straně 
se nachází poutko na pověšení, kapuce se dá stáhnout pomocí 
šňůrek, z příjemného nežmolkujícího se fl eecu
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 36,50/Kč 995,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a kartáčovanou vnitřní část, z příjemné melange 
příze
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 33,–/Kč 895,–

Dámská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy a kartáčovanou vnitřní část, lemy
na rukávech a kapuci jsou v kontrastních barvách, z příjemné
melange příze
S – M – L – XL

10 1  € 33,–/Kč 895,–

Dětská fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem, 2 boční kapsy a kontrastní zipy, z příjem-
ného teplého materiálu, který nežmolkuje
    S          M          L          XL

122/128   134/140   146/152   158/164

10 5  € 24,70/Kč 670,–

05.5030 Stedman
Active Fleece Jacket
Pánská fl eecová bunda
220g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
bunda se stojáčkem, na zádech vsadka půlměsíc, 2 kapsy, 
nastavitelný lem a zipy ve stejné barvě, prodyšný materiál,
česaný po obou stranách
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 21,20/Kč 575,–

05.5100 Stedman
Active Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová bunda
220g/m², 100% nežmolkující fl eece
bunda se stojáčkem, bunda má 2 kapsy, nastavitelný lem a
zipy ve stejné barvy, z prodyšného materiálu, doporučujeme 
prát na 40 °C
S – M – L – XL

24 6  € 18,60/Kč 505,–

05.5910 Stedman
Active Bonded Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová mikina
240g/m², 100% polyester
dámská fl eecová mikina se stojáčkem, mikina má 2 boční 
kapsy, ploché švy a podšívku z kartáčovaného fl eecu, mikina 
je vyrobena z příjemného 2 vrstvého fl eecu
S – M – L – XL

10 10  € 47,50/Kč 1290,–

05.5810 Stedman
Active Bonded Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina
240g/m², 100% polyester
pánská fl eecová mikina se stojáčkem, mikina má 2 boční 
kapsy, ploché švy a podšívku z kartáčovaného fl eecu, mikina 
je vyrobena z příjemného 2 vrstvého fl eecu
S – M – L – XL – XXL

10 10  € 47,50/Kč 1290,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9617 
Tee Jays | 9617
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy 
a raglánové rukávy, z příjemného
měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 68,–/Kč 1850,–

18.9618 
Tee Jays | 9618
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy 
a raglánové rukávy, z příjemného
měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 68,–/Kč 1850,–

18.9615 
Tee Jays | 9615
Pánská fl eecová mikina „Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy ,po celé své délce zip,
vnitřek mikiny je z kartáčovaného 
fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 64,–/Kč 1740,–

18.9616 
Tee Jays | 9616
Dámská fl eecová mikina „Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a po celé své délce 
zip, vnitřek mikiny je z kartáčova-
ného fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 64,–/Kč 1740,–
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black/grey
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black

grey melange

black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9202 
Tee Jays | 9202
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Urban“
220g/m², 100% polyester
2 velké kapsy a kontrastní ploché
švy, z příjemného melange fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 45,50/Kč 1235,–

18.9203 
Tee Jays | 9203
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Urban“
220g/m², 100% polyester
2 velké kapsy a kontrastní ploché
švy, z příjemného melange fl eecu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 45,50/Kč 1235,–

18.9200 
Tee Jays | 9200
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Malibu“
250g/m², 100% polyester
2 velké přední kapsy, kontrastní prv-
ky a kontrastní ploché švy, z teplého 
a příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 49,50/Kč 1345,–

18.9201 
Tee Jays | 9201 
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Malibu“
250g/m², 100% polyester
2 velké přední kapsy, kontrastní prv-
ky a kontrastní ploché švy, z teplého 
a příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,50/Kč 1345,–

18.9160 
Tee Jays | 9160
Pánská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy
na zip a nastavitelný spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 32,–/Kč 860,–

18.9170 
Tee Jays | 9170
Dámská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy
na zip a nastavitelný spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 32,–/Kč 860,–
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Jackets & Vests
Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht
und Wetterbeständigkeit

Stretch (Symbol) – kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt wird,
um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit zu erreichen

Polyamid (Nylon) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und Scheu-
erfestigkeit, schnell trocknend

3-in-1 Jacken – Jacke aus mehreren Bestandteilen, die gemein-
sam oder einzeln getragen werden können, z.B. herausnehmbare
Fleecejacke ermöglicht 3 Tragevarianten (Fleecejacke und Überja-
cke können jeweils einzeln oder gemeinsam getragen werden).
Steppjacken – durch das Absteppen einzelner Kästchen bleibt
die Füllung gleichmäßig verteilt und kann nicht verrutschen.
Daunenjacken – müssen mit Daunen von Enten oder Gänsen
gefüllt sein, Eigenschaft en: geringes Gewicht, atmungsaktiv, 
gute Wärmeisolation
Hybridjacken – bestehen aus einem Materialmix, durch den
unterschiedliche Eigenschaft en ermöglicht werden, bspw. unter-
schiedliches Material an Ärmeln und Körper. Es werden z.B. feuch-
tigkeitsregulierende und winddichte Bestandteile kombiniert.
Soft shelljacken – sind Funktionsjacken, die idR. aus 2 oder 3
(mit Membran) Schichten bestehen. Das Material an der Innen-
seite (bspw. Microfl eece) dient der Wärmeisolation und führt die
Feuchtigkeit von der Haut weg. Falls vorhanden hat die Membran
eine winddichte und wasserdampfdurchlässige Funktion. Die 
Außenseite besteht aus wasserabweisenden Material, das die
Feuchtigkeit von innen nach außen transportiert. Soft shelljacken 
ohne Membran verfügen daher in der Regel über eine höhere At-
mungsaktivität, während Jacken mit Membran winddichter sind. 

Ripstop – charakteristische „Rechenkästchenstruktur“, wird 
häufi g für Einsätze verwendet, Eigenschaft en: besonders reiß-
f d b l

Membrane (Symbol)

(T)PU Membran – (thermoplastisches) Polyurethan, atmungs-
aktive Membranen aus diesem Kunststoff  sind gut isolierend
und verfügen über eine hohe Wassersäule. Die Wasserdampf-
durchlässigkeit variiert abhängig von der Luft feuchtigkeit und
ermöglicht eine gute Feuchtigkeitsregulierung.
(T)PU Beschichtung – durch Beschichtung der Innenseite wird
das Material atmungsaktiv und wasserabweisend oder wasser-
dicht
PVC Beschichtung (Polyvinylchlorid) – durch die Kunststoff-
beschichtung werden Stoff e wasserdicht und resistent gegen
Sonnenstrahlen

Netz (M  – Material mit gröberer Struktur für mehr At-
mungsaktivität, wird häufi g als Futterstoff  verwendet

new 266 Modelle
51 Neuheiten 

33 neue Farben bei bestehenden 
Produkten

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
l b l k

Reißverschluss zur Veredelung

Winterjacke

Eigenschaft en von Funktionsbekleidung:
durch das Abhalten von Wind wird schnelles

Auskühlen verhindert
e – Ausrüstung um zu verhindern, dass

sich das Gewebe mit Feuchtigkeit ansaugt. Dies hält
allerdings nur für begrenzte Zeit trocken.

w

Maßstab für Dichtigkeit. Je höher der Werte, umso was-
serdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte
auf längere Zeit im Regen erfordert zusätzlich versiegelte
Nähte, wes
wasserdicht (Symbol) gekennzeichnet werden.
atmungsaktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasser-
dampfdurchlässig) - Schweiß wird an der Stoffi  nnensei-
te als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl äche
transportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies 
in Gramm Wasserdampf je Quadratmeter innerhalb von 
24h. 1.000g/m² in 24h bedeutet daher, dass innerhalb
von 24 Stunden 1.000g Wasserdampf über einen 
Quadratmeter des Gewebes entweichen können.

Jackets & Vests
PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf –nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost  meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en:

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute Livelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
und Wetterbeständigkeitund Wetterbeständigkeit

StrečStretcStretc (symbol) – značka pro pružný materiálchch (Symbol) – kennzeichnet dehnbar (Symbol) – kennzeichnet dehnbar
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu zaElasthanElasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetz– Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingeset

p y ýum eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkum eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigk

y yPolyamid (Nylon)Polyamid (Nylon)– syntetické vlákno s vysokou pevností v) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und Sch– Synthetikfaser mit hoher Zug- und Sch
tahu i trhu, rychleschnoucíerfestigkeit, schnell trockneerfestigkeit, schnell trockne

3 v 1 bundy3 in 1 Jacke3 in 1 Jack
sam oder einzsam oder einz – bunda se skládá z několika částí které lze nositen  Jacke aus mehreren Bestandteilen, die gemei Jacke aus mehreren Bestandteilen, die gemei

zeln getragen werden können z B herausnehmbarn getragen werden können z B herausnehmbarjednotlivě nebo najednou jako kombinace, např. odnímatelná sam oder einzeln getragen werden können, z.B. herausnehmbsam oder einzeln getragen werden können, z.B. herausnehmb
Fleecejacke ermöglicht 3 Tragevarianten (Fleecejacke und ÜbFleecejacke ermöglicht 3 Tragevarianten (Fleecejacke und Übfl eecová vnitřní část bundy umožňuje 3 varianty nošení (fl eecová Fleecejacke ermöglicht 3 Tragevarianten (Fleecejacke und ÜberjaFleecejacke ermöglicht 3 Tragevarianten (Fleecejacke und Überja
cke können jeweils einzeln oder gemeinsam getragen werden)cke können jeweils einzeln oder gemeinsam getragen werden)mikina a bunda jednotlivě nebo obě najednou)cke können jeweils einzeln oder gemeinsam gecke können jeweils einzeln oder gemeinsam ge
SteppjackenSt j k durch das Absteppen einzelnedurch das Absteppen einzelneProšívané bundySteppjackenSteppjacken  du du
die Füllung gleichmdie Füllung gleichm – díky prošívání jednotlivých části je vatování urch das Absteppen einzelner Kästchen bleibth das Absteppen einzelner Kästchen bleibt

mäßig verteilt und kann nicht verrutschenßig verteilt und kann nicht verrutschenrozděleno rovnoměrně a nesjíždí. Vatování může být vyrobeno z die Füllung gleichmäßig verteilt und kann nicht verrutschen.die Füllung gleichmäßig verteilt und kann nicht verrutschen. 
DaunenjackenD j k müssen mit Daunen von Enten oder Gänsenmüssen mit Daunen von Enten oder Gänsenrůzných materiálů. Pokud je použito na zateplení bundy peří, o DaunenjackenDaunenjacken  müssen mit Daunen von Enten oder Gänsen müssen mit Daunen von Enten oder Gäns
gefüllt sein Eigenschaften: geringes Gewicht atmungsaktivgefüllt sein Eigenschaften: geringes Gewicht atmungsaktivznačují se bundu jako péřové.gefüllt sein, Eigenschaft en: ggefüllt sein, Eigenschaft en: g
gute Wärmeisolationgute WärmeisolationPéřové bundygute Wärmeisolgute Wärmeisol
HybridjackenHybridjacken  – musí být zatepleny kachním nebo husím peřím,ation

bestehen aus einem Materialmix durch denbestehen aus einem Materialmix durch dentím získávají nízkou hmotnost, prodyšnost a schopnost velmi HybridjackenHybridjacken  bestehen aus einem Materialmix, durch den bestehen aus einem Materialmix, durch den
unterschiedliche Eigenschaften ermöglicht werden bspw untunterschiedliche Eigenschaften ermöglicht werden bspw undobré tepelné iziolaceunterschiedliche Eigenunterschiedliche Eigen
schiedliches Material aschiedliches Material aBundy hybridschiedliches Mateschiedliches Mate
tigkeitsregulierendtigkeitsregulieren  – jsou vyrobany z mixu materiálu, který um-rial an Ärmeln und Körper. Es werden z.B. feu an Ärmeln und Körper. Es werden z.B. fe

de und winddichte Bestandteile kombiniertund winddichte Bestandteile kombiniertožňuje splnit rozdílné požadavky na vlastnosti materiálu v různých tigkeitsregulierende und winddichte Bestandteile kombiniert.tigkeitsregulierende und winddichte Bestandteile kombiniert.
SoftshelljackenSoftshelljacken sind Funktionsjacken die idR aus 2 oder 3sind Funktionsjacken die idR aus 2 oder 3částech bundy, např. na rukávech a těle. Mohou být kombinovány Soft shelljackenSoft shelljacken  sind Funktionsjacken, die idR. aus 2 oder 3   sind Funktionsjacken, die idR. aus 2 oder 3 
(mit Membran) Schichten bestehen Das Material an der Innen(mit Membran) Schichten bestehen Das Material an der Innenneprodyšné a voděodolné materiály na různých částech těla(mit Membran) Schichten bestehen. Das Material an der Inneembran) Schichten bestehen. Das Material an der In
seite (bspw Microfleece) dient der Wärmeisolation und führtseite (bspw Microfleece) dient der Wärmeisolation und führtSoft shell bundyseite (bspw. Microseite (bspw. Micro
Feuchtigkeit von dFeuchtigkeit von d– jsou funkční bundy které jsou vyrobeny zofl eece) dient der Wärmeisolation und führt deece) dient der Wärmeisolation und führt d

der Haut weg Falls vorhanden hat die Membr Haut weg Falls vorhanden hat die Memb2-3 (včetně membrány) vrstvého materiálu. Vnitřní materiál (např.Feuchtigkeit von der Haut weg. Falls vorhanden hat die Membran Feuchtigkeit von der Haut weg. Falls vorhanden hat die Membran
eine winddichte und wasserdampfdurchlässige Funktion Dieeine winddichte und wasserdampfdurchlässige Funktion Diemikrofl eece) má tepelně izolační funkci a odvádí vlhkost od těla, eine winddichte und wasserdampfdurchlässige Funktion. Die eine winddichte und wasserdampfdurchlässige Funktion. Die 
Außenseite besteht aus wasserabweisenden Material das dieAußenseite besteht aus wasserabweisenden Material das dievnější vrstva je vodoodpudivá a transportuje vlhkost z vnitřní částiAußenseite besteht aus wasserabweisenden Material, das dießenseite besteht aus wasserabweisenden Material, das die
Feuchtigkeit von innen nach außen transportiert SoftshelljackenFeuchtigkeit von innen nach außen transportiert Softshelljackenven. Soft shellové bundy bez membrány mají vyšší prodyšnost, Feuchtigkeit von innen nach außen transportiert. Soft shelljackFeuchtigkeit von innen nach außen transportiert. Soft shelljac
ohne Membran verfügen daher in der Regel über eine höhereohne Membran verfügen daher in der Regel über eine höherenaopak s membránou jsou neprodyšné a větruodolnéohne Membran verfügen daher in der Regel über eineohne Membran verfügen daher in der Regel über eine
mungsaktivität während Jacken mit Membran winddimungsaktivität während Jacken mit Membran winddi

RipstopRipstopRipstop j p– charakteristische „Rechenkästchenstruktur“, wird– charakteristische „Rechenkästchenstruktur“, wird
speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.häufi g für Einsätze verwendet, Eigenschaft en: besondhäufi g für Einsätze verwendet, Eigenschaft en: besond
Vlastnosti: velká odolnost v trhu a stabilitafest und stabilfest und stabi

yMembrane (Symbol)Membrane (Symbol)

(T)PU membrána(T)PU Membran(T)PU Membran 
aktive Membranenaktive Membranen – (termoplastický) polyuretan (thermoplastisches) Polyureththermoplastisches) Polyuret

aus diesem Kunststoff sind guts diesem Kunststoff sind gutprodyšná membrána z tohoto materiálu vykazuje velkou izolační aktive Membranen aus diesem Kunststoff  sind gut isolierendaktive Membranen aus diesem Kunststoff  sind gut isolierend 
und verfügen über eine hohe Wassersäule Die Wasserdampfund verfügen über eine hohe Wassersäule Die Wasserdampfschopnost - vysoký vodní sloupec. Propustnost vodních parund verfügen über eine hohe Wassersäule. Die Wasserdampfund verfügen über eine hohe Wassersäule. Die Wasserdampf
durchlässigkeit variiert abhängig von der Luftfeuchtigkeit undurchlässigkeit variiert abhängig von der Luftfeuchtigkeit uje variabilní a závisí na vlhkosti vzduchu a umožňuje dobroudurchlässigkeit variiert abhängig von der Luft feuchtigkeit undurchlässigkeit variiert abhängig von der Luft feuchtigkeit un
ermöglicht eine gute Feuchtigkeitsregulierungermöglicht eine gute Feuchtigkeitsregulierungregulaci vlhkostiermöglicht eine ermöglicht eine 
(T)PU Beschich(T)PU Beschich(T)PU potah(T)PU Besch(T)PU Besch
das Material adas Material a – díky úpravě vnitřní vrstvy materiálu je látkaichtunghtung  durch Beschichtung der Innenseite durch Beschichtung der Innenseite

tmungsaktiv und wasserabweisend oder wasseungsaktiv und wasserabweisend oder wasseprodyšná a vodu odvádějící nebo voděodolnádas Material atmungsaktiv und wasserabweisedas Material atmungsaktiv und wasserabweise
dichtdichtPVC potah (polyvinylchlorid) – díky potahu ze syntetického dichtdich
PVC BeschichtungPVC Beschichtung (Polyvinylchlorid) durch die Kunststo(Polyvinylchlorid) durch die Kunststomateriálu jsou látky nepromokavé a rezistentní vůči slunečnímuPVC BeschichtungPVC Beschichtung (Polyvinylchlorid)  durch die Kunststoff (Polyvinylchlorid)  durch die Kunststoff 
beschichtung werden Stoffe wasserdicht und resistent gegenbeschichtung werden Stoffe wasserdicht und resistent gegenzářeníbeschibeschi
SS

SíťovinaNetz (MNetz (M – prodyšné síťované tkanivo, často užívané jakoesh)esh) – Material mit gröberer Struktur für mehr A – Material mit gröberer Struktur für mehr A
d kmungsakmungsak

Certifi kace:
Některé výrobky v této kategorii mmají Oeko Tex Staandard
100 certifi kaci. U jednotlivých cerrtifi kátů lze ověřitt, které
výrobky jsou certifi kovány.

Informace k certifi kacím, textilnímm sdruženním a inicciativám 
získáte na stranách 2-3.

256266266 fl eece modelůModelleModelle
515151 kNeuheitNeuheit

333333 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
produktůProdukteProdukte

Top prodejné výrobkyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány, dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

(Neutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

Zip k přístupu pro brandingReißverschluss zur VeredeluReißverschluss zur Veredelu

Zimní bundyWinterjackeWinterjacke

Vlastnosti funkčního oblečení:Eigenschaft en von FunktionsbEigenschaft en von Funktionsb
větruodolnýwinddichtwinddicht –  – – vítr je částečně zadržen, lepší cirkulacedurch das Abhalten von Wind wird schneldurch das Abhalten von Wind wird schnel
vzduchu než u větruvzdorného materiáluAuskühlen verhindertAuskühlen verhindert
vodoodpudivýwasserabweisewasserabweise– technologie zajistí, že vláknaendnd – Ausrüstung um zu verhind – Ausrüstung um zu verhin

k lhk k d bsich das Gewebe mit Feuchtigkeit ansaugt. Diessich das Gewebe mit Feuchtigkeit ansaugt. Dies
vallerdings nur fallerdings nur f  mm mohou býtfür begrenzte Zeit trocken.für begrenzte Zeit trocken.

materiály označeny jako voděvzdorné. Vodní wasserdichtwasserdicht – ab einer Wassersäule von – ab einer Wassersäule von 
sloupec označuje stupeň nepropustnosti. Čím800mm dürfen Materialien als wasserdicht 800mm dürfen Materialien als wasserdicht 
vyšší hodnota, tím nepropustnější materiál.bezeichnet werden. Die Wassersäule ist einbezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein

Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí spe-Maßstab für Dichtigkeit. Je höher der Werte, umso was-Maßstab für Dichtigkeit. Je höher der Werte, umso was-
ciálně zabezpečené stehy. Pouze takové výrobky mohouserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichteserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdicht
auf längere Zeit im Regen erfordert zusätzauf längere Zeit im Regen erfordert zusätz
prodyšnéNähte, weNähte, we (funkční, vlhkost regulující, propouštějící vodní shalb ausschließlich diese Artikel von uns alsshalb ausschließlich diese Artikel von uns als
páry) – pot se sráží na vnitřní straně látky ve formě páry,wasserdicht (Symbol) gekennzeichnet werden.wasserdicht (Symbol) gekennzeichnet werden.
je transportován na vnější stranu látky a odtud se odpařu-atmungsaktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasser-atmungsaktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasser-
je. Tato schopnost je měřena v gramech na čtvereční metrdampfdurchlässig)dampfdurchlässig) - Schweiß wird an der Stoffi  nnensei-- Schweiß wird an der Stoffi  nnensei-
te als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl äcte als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl äc
1000 g vodní páry se z jednoho čtverečního metru látkytransportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dietransportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird die
oin Gramm Wasserin Gramm Wasser
antibakteriální24h. 1.000g/m²24h. 1.000g/m² l k² in 24h bedeutet daher, dass innerhain 24h bedeutet daher, dass innerha²²

zápachvon 24 Stunden 1.000g Wasserdampf über einen von 24 Stunden 1.000g Wasserdampf über einen 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, zapínání na zip s jezdcem v kontrastní 
barvě, spodním lem se stahovacími šňůrkami, voděodolný
materiál, snadný přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10  € 12,60/Kč 340,–

Dámská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, 2 přední kapsy, zapínání na zip s jezd-
cem v kontrastní barvě, spodní lem-stahování pomocí šňůrek, 
voděodolný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10  € 12,60/Kč 340,–

Dětská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
zapínání na zip s jezdcem v kontrastní barvě, uvnitř límce 
skrytá kapuce a ve spodní částie lem se stahovacími šňůrkami,
voděodolný materiál
 3-4      5-6       7-8      9-11   12-14

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 12,60/Kč 340,–

Bunda s termo vložkou
100% Taff eta® nylon, podšívka těla: 100% 
mikrofl eece, podšívka rukávů: 100% polstro-
vaný polyester
bunda se stojáčkem, skrytá kapuce v límci, 2
boční kapsy, vnitřní kapsa a přední krytý zip,
na rukávech nastavitelné manžety s Velcro 
zapínáním, odolná vůči větru a vodě, uvnitře 
teplá podšívka z fl eecu, materiál je vhodný
pro potisk a výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 38,–/Kč 1035,–

Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon, podšívka - tělo: 100% 
polyester, podšívka - rukávy: 100% polyester 
Taff eta®
kapuce skrytá v límci, 2 kapsy na zip, elastické 
manžety, zapínání na zip v kontrastní barvě,
voděodolný materiál, snadný přístup pro 
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 21,20/Kč 575,–

Pánská džínová bunda
těžká džínovina, 100% denim bavlna
kovové knofl íky v antické mosazi, dvě boční 
kapsy a 1 náprsní kapsa ve světlé džínovině, 
na manžetě samostatný knofl ík a na prsou
„nasimulovaná“ kapsa na pero, kontrastní 
prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 975,–

Dámská džínová bunda
těžká džínovina, 100% denim bavlna
kovové knofl íky v antické mosazi, přední kap-
sa, na manžetě samostatný knofl ík, na zadní 
straně ozdobný knofl ík a 2 sklady zdůrazňující 
ženský střih, kontrastní prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 975,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0062 B&C | ID 701
Pánská dvouvrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvouvrstvá tkanina odolná vůči
vodě, vhodná pro potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 32,50/Kč 875,–

01.0063 
B&C | ID 701 /women
Dámská dvouvrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvouvrstvá tkanina odolná vůči
vodě, vhodná pro potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 32,50/Kč 875,–

01.0951 B&C | X-Lite Soft shell /men
Pánská ultralehká soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, prodyšná 
membrána, vnitřní vrstva: 100% polyester - síťovina
má vysoký límec s ochranou na bradu, pohodlný a vysoce 
funkční materiál -  prodyšný (5 000 g/m²/24h) a voděodolný
(5,000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 75,–/Kč 2030,–

01.0938 
B&C | X-Lite Soft shell /women
Dámská ultralehká soft shellová bunda
300g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy, náprsní kapsu na zip a nastavitelné manžety na
rukávech, pohodlný a vysoce funkční materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 75,–/Kč 2030,–

Dámská soft shellová bunda
94% polyester, 6% elastan, vnější vrstva: tkaný soft shell, 
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní část: nežmolkující 
fl eece, podšívka: síťovina - 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy, skrytý zip, na rukávech nastavitelné
manžety, prodloužená záda, voděodolný materiál (5,000 mm),
snadný přístup pro branding
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 67,–/Kč 1815,–

Pánská soft shellová bunda s kapucí
94% polyester, 6% elastan, vnější vrstva: tkaný soft shell,
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní vrstva: nežmolku-
jící fl eece, podšívka: síťovina - 100% polyester
2 boční kapsy, vnitřní náprsní kapsa, ploché švy a odnímatelná
kapuce, na rukávech nastavitelné manžety, snadný přístup pro 
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 67,–/Kč 1815,–

Dětská soft shellová bunda
vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, tkaný soft shell,
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní část: nežmolkující 
fl eece
2 boční kapsy na zip, odepínací kapuc, zapínání na zip,
ochrana brady, na rukávech nastavitelné manžety, spodní lem
elastický, zadní díl prodloužený, voděodolný materiál (5.000
mm), snadný přístup pro branding
  5-6       7-8      9-10   11-12   13-14

110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

10 1  € 49,50/Kč 1340,–
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01.0970
B&C | Real + /mmmmem n

01010101000 .0925
B&C | Real +++++ /women

00010111.00.0. 939355
B&CC C || ZeZeZ nn ++ /w/womomenn

0010111.0.0.0.009393939393939 0000
B&CC CC C | | | | BoBoBoBooBooddydydydydywawawaarmrmmmer /men

01.088888800
B&C | Boooodydyywawawarmrmmrmerere  Exxpxpx lololorerer rrr

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0970 
B&C | Real + /men
Pánská zimní bunda
100 % polyester mikrofl eece, pod-
šívka: 100% polyester Taff eta®
teplý a pohodlný materiál, který je 
odolný vůči vodě (1,000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 44,–/Kč 1190,–

01.0925 
B&C | Real + /women
Dámská zimní bunda
100% Oxford-polyester 330D, TPU
vrstva, podšívka: 100 % polyester
Taff eta®, podšívka - záda: 100%
mikrofl eece polyester
bunda má náprsní kapsu, 2 přední 
kapsy na zip a Velcro zapínání na 
rukávech,z pohodlného teplého
materiálu, který je odolný vůči vodě
(1,000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 44,–/Kč 1190,–

Dámská vesta s kapucí
100% Taff eta® nylon, podšívka: 100% polyester Taff eta®
2 boční kapsy a odepínací kapuci, podšívka a doplňky ve stej-
né barvě jako celá bunda, voděodolný materiál, snadný přístup
pro branding (hlavně v zadní části)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 33,50/Kč 915,–

Pánská vesta
200g/m², 100% Taff eta® nylon, podšívka: 100% polyester
vnitřní kapsa, 2 vnější kapsy na zip a otevřený lem, zadní pro-
dloužená část bez švů má ve středu neviditelný zip pro snadný
přístup, voděodolný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 33,50/Kč 915,–

Vesta
220g/m², Vně 65% polyester, 35% bavlna, podšívka: 100%
polyester
krytý přední zip, 4 vnější kapsy (z toho 2 na zip) a 2 přední 
kapsy na tužku. lem a průramky nastavitelné pomocí staho-
vacích šňůrek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 46,50/Kč 1260,–
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02.1132
James & Nicholson | JN 113222

020 .11311
JaJJ mes & Nicholson | JNJN 111131

02.1118 James &&& &
Nicholson | JN 1118888

020202.1.1. 11117777 JaJaJamemmes s & && & & 
NiNiichhchchhololololo sosososos nnn n |||| JNJJNJNJN 1111111117777

02.1126
James & Nicholson | JNNNN 1111126

02222.1125
Jammmem sss s & Nicholo son | JNJJ  1125

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1132 
James & Nicholson | JN 1132
Pánská promo bunda
100% polyester
lehká vrstvená polyesterová tkanina, chránící před vlhkem a
větrem (600 mm vodího sloupce), kapuce se šňůrkou skrytá 
v límci, 2 postranní kapsy, elastické lemy rukávů, bundu lze
schovat do kapsičky a nosit na elastickém pásku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,90/Kč 322,–

02.1131 
James & Nicholson | JN 1131
Dámská promo bunda
100% polyester
vypasovaný střih, lehká vrstvená polyesterová tkanina, chránící 
před vlhkem a větrem (600 mm vodího sloupce), kapuce se 
šňůrkou skrytá v límci, 2 postranní kapsy, elastické lemy ruká-
vů, bundu lze schovat do kapsičky a nosit na elastickém pásku
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,90/Kč 322,–

02.1118 
James & Nicholson | JN 1118
Pánská nepromokavá bunda
vně: 100% polyester, uvnitř:100% polyester
vodě i větru odolná tkanina (3.000mm vodního sloupce), TPU
membrána, prodyšná (1500g/m² za 24 hod), lakované stehy,
nastavitelná kapuce s elastickou šňůrkou, kontrastní zipy,
ochrana brady, vnitřní kapsa, 2 postranní kapsy na zip, refl exní 
detaily na kapuci, předním i zadním dílu bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 908,–

02.1117 
James & Nicholson | JN 1117
Dámská nepromokavá bunda
vně: 100% polyester, uvnitř:100% polyester
vypasovaný střih, vodě i větru odolná tkanina (3.000mm
vodního sloupce), TPU membrána, prodyšná (1500g/m² za
24 hod), lakované stehy, nastavitelná kapuce s elastickou
šňůrkou, kontrastní zipy, ochrana brady, vnitřní kapsa, 2
postranní kapsy na zip, refl exní detaily na kapuci, předním i 
zadním dílu bundy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 908,–

02.1126 
James & Nicholson | JN 1126
Pánská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (5.000mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána,nelakované stehy, 
stojací límec, refl exní zip s ochranou brady, 2 postranní kapsy
na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s refl exním prvkem
v zadní části, elastický lem rukávů s otvorem pro place, 
prodložená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 53,90/Kč 1461,–

02.1125 
James & Nicholson | JN 1125
Dámská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná (5.000mm vodního 
sloupce), prodyšná (5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána,
nelakované stehy, stojací límec, refl exní zip s ochranou brady,
2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s
refl exním prvkem v zadní části, elastický lem rukávů s otvorem
pro place, prodložená záda
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 53,90/Kč 1461,–
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0202 1.109990988 Jameess && 
Nicchcholo soonn | JN 10909888

0022.11111100009090 7 Jaameeees &
Nichchololo sos n | JNJ  1097

020202.1.111.11094
Jaaaaamemmeemememeessss s s s & && Niichchchchololololo ssos nnnn | | | | | JNJNJNJNN 1111100090 4

02.1090999333
James & NiNichcholoolsossonn || JNJNJJJNN 11111110009090090 3

02.109999966666
James & NiNichchchchhholollsosonn | | JNJNN 11090966

02020222.1.10909555
Jaamememessss s s & & NiNiNiichchchc ololsosonnn || NJNJJNJJJNNNNNNN 111110090090990 555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1098 
James & Nicholson | JN 1098
Pánská soft shellová bunda
130g/m², 100% polyester
bunda s nastavitelnou kapucí, bunda má 2 boční kapsy na zip,
voděodolné zipy, podlepené švy a prodlouženou zadní část, z
nepromokavé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál je
prodyšný (5.000 g/m²/24 hod) a odolný vůči větru a vodě
(10.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 84,50/Kč 2290,–

02.1097 
James & Nicholson | JN 1097
Dámská soft shellová bunda
130g/m², 100% polyester
bunda s nastavitelnou kapucí, 2 boční kapsy na zip, vo-
děodolné zipy, podlepené švy a prodlouženou zadní část, z
nepromokavé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál je
zároveň prodyšný (5.000 g/m²/24 hod) a odolný vůči větru a
vodě (10.000 mm)
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 84,50/Kč 2290,–

02.1094 
James & Nicholson | JN 1094
Pánská bunda na kolo
vnější vrstva: 100% polyamid, lemování: 65% polyester, 35% 
bavlna
se stojáčkem a knofl íčkem, 2 boční kapsy na zip, 2 náprsní 
kapsy na patenty a podšívku v „džínovém vzhledu“, z voděo-
dolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 73,–/Kč 1980,–

02.1093 
James & Nicholson | JN 1093
Dámská bunda na kolo
vnější vrstva: 100% polyamid, lemování: 65% polyester, 35% 
bavlna
se stojáčkem a knofl íčkem, 2 boční kapsy na zip, 2 náprsní 
kapsy na patenty a podšívku v „džínovém vzhledu“, z voděo-
dolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 73,–/Kč 1980,–

02.1096 
James & Nicholson | JN 1096
Pánská volnočasová bunda
100% polyamid, lemování: 65% polyester, 35% bavlna
bunda se stojáčkem a knofl íčkem, 2 boční kapsy a 2 náprsní 
kapsy s patenty, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 49,–/Kč 1330,–

02.1095 
James & Nicholson | JN 1095
Dámská volnočasová bunda
100% polyamid, lemování: 65% polyester, 35% bavlna
bunda se stojáčkem a knofl íčkem, 2 boční kapsy a 2 náprsní 
kapsy s patenty, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 49,–/Kč 1330,–
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02.1041
Jaaamem s & Nicholsonnn nnn | JNN 111104040404111

002020 .1040
Jaaammmmmemeees & Nicholollssosoosos n n n || | JJNJJJJJJ 1104040

020202002.00. 17171700 JJameeees ss &&
NiNiichchololsoosonnnn || JNJN 11170700

00202020 .0.0.0.00000008880 5
JaJammmeeemem ss ssss &&&& &&& NNiN cholsososoonnn |||||| JNJNJNJNJNJ 88555

0202.0.0191995
JaJamemess && NNNiN cholson || JN 195

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1041 James & 
Nicholson | JN 1041
Pánská větrovka
vnější a prostřední vrstva: 100%
polyester s TPU-vrstvou
s kapucí v límci, zip v podšívce, 2
boční kapsy, vnitřní kapsu na zip,
kapsu na mobilní telefon a po celé
své délce zip s ochranou na bradu,
v lemu a kapuci je stahovací šňůrka
se zarážkami, zipy a kapsa na rukávu
jsou v kontrastních barvách, z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a 
vodě (1.500 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,50/Kč 1340,–

02.1040 James & 
Nicholson | JN 1040
Dámská větrovka
vnější a prostřední vrstva: 100%
polyester s TPU-vrstvou
s kapucí v límci, zip v podšívce, 2
boční kapsy, vnitřní kapsu na zip,
kapsu na mobilní telefon a po celé
své délce zip s ochranou na bradu,
v lemu a kapuci je stahovací šňůrka
se zarážkami, zipy a kapsa na rukávu
jsou v kontrastních barvách, z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a 
vodě (1.500 mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,50/Kč 1340,–

Bunda 2 v 1
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
Pánská bunda 2 v 1 se stojáčkem, vnitřní bunda je vyrobena
z lehce polstrovaného polyesteru s vysoce kvalitní mikro 
fl eecovou podšívkou. vnitřní kapsa na zip, zip v podšívce a v 
lemu stahovací šňůrku se zarážkami, vnější bunda má dvojitou
odepínacíkapuci, dvoucestný zip, vnitřní kapsu a 2 vnější kap-
sy na zip, v lemu a kapuci je stahovací šňůrka se zarážkami,
je vyrobena z prodyšného (2.000 g/m²/24h) a propustného
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (3.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 111,–/Kč 3010,–

Vesta
100% polyester, vnější vrstva: TPU, vnitřní vrstva: mikrofl eece
vesta s fl ešovým límcem, 2 kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy a 
kapsu na mobilní telefon, materiál, který je odolný vůči větru, 
vodě (600 mm) a nečistotám
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 38,–/Kč 1030,–

Lehká větrovka
100% polyester s TPU-vrstvou
větrovka s TPU vrstvou, 2 boční kapsy, elastické manžety na
rukávech a v lemu stahovací šňůrku se zarážkami, voděodol-
nýo materiálu (600 mm), vhodná pro volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 17,20/Kč 465,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1107 
James & Nicholson | JN 1107
Dámská sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 1. podšívka: 65% polyester,
35% bavlna, 2. podšívka: 100% polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě, podšívka je z příjemného měkkého žerzeje,
vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 48,–/Kč 1300,–

02.1108 
James & Nicholson | JN 1108
Pánská sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 1. podšívka: 65% polyester,
35% bavlna, 2. podšívka: 100% polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě, podšívka je z příjemného měkkého žerzeje,
vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 48,–/Kč 1300,–

02.1127 
James & Nicholson | JN 1127
Dámská 2-vrstvá soft shell vesta
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, měkký 2-vrstvý soft shell materiál odpuzující 
vlhkost, prodyšný, uvnitř bundy mikrofl eece, zapínání na zip s
chráničem brady, 2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 27,50/Kč 745,–

02.1128 
James & Nicholson | JN 1128
Pánská 2-vrstvá soft shell vesta
180g/m², 100% polyester
Lehký, měkký, 2-vrstvý soft shell materiál odpuzující vlhkost, 
prodyšný, uvnitř bundy mikrofl eece, zapínání na zip s chráni-
čem brady, 2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 27,50/Kč 745,–

02.0136 
James & Nicholson | JN 136
Pánská 3 vrstvá soft shellová vesta
330g/m²,  95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek
vesty je v přední části ze síťoviny, prodyšný materiál, který je
odolný vůči větru a vodě (5.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 45,50/Kč 1235,–

02.0138 
James & Nicholson | JN 138
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 3 vrstvý 
materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
lehce zúžený střih, podšívka ze síťoviny v přední části, 2 boční 
kapsy na zip, elastické šňůrky se zarážkami ve spodním lemu, 
zip v přední části určený pro snadný potisk nebo výšivku,
5.000mm vodního sloupce, větruodolný, prodyšný a voděo-
dolný materiál
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 45,50/Kč 1235,–
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02.1130
James & Nicholson | JN 1113131 00

0202.1.1122222299
JaJamemess & && &&&& NiNiNiNichoolooooo soon n | | JNJN 11121299999

02.135K Jaaaaaames & 
Nicholson | JNJNJNJN 1353555KKKKK

02.01313131355
JaJaJamememess && Nichchololsosonn || JNJNN 1113535

020020222.0013137
JaJaJaJaJaJ memeemeemeememes s ss &&&& Niichchchchchcc ollolololsosososonnn n | JNN 11111373737333

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1130 James & 
Nicholson | JN 1130
Pánská 2-vrstvá soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
lehký, měkký, 2-vrstvý soft shell 
materiál odpuzující vlhkost, větru
odolný, ale prodyšný, uvnitř bundy
mikrofl eece, zapínání na zip s
chráničem brady, elastická úprava na
rukávech, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 33,50/Kč 908,–

02.1129 James & 
Nicholson | JN 1129
Dámská 2-vrstvá soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, měkký, 2-vrstvý 
soft shell materiál odpuzující vlhkost, 
větru odolný, ale prodyšný, uvnitř 
bundy mikrofl eece, zapínání na zip s 
chráničem brady, elastická úprava na
rukávech, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 33,50/Kč 908,–

Dětská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější část: 3 vrstvý 
funkční materiál s TPU membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek
bundy je v přední části ze síťoviny, z prodyšného materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (5.000 mm)
M – L – XL – XXL

30 1  € 45,–/Kč 1220,–

Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m²,  95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek
bundy je v přední části ze síťoviny, prodyšný materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě (5.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 58,50/Kč 1585,–

Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m²,  95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek
bundy je v přední části ze síťoviny, prodyšný materiál,
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 58,50/Kč 1585,–
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022.11000000 0 JaJ memem ss & &
Nichollsonn ||||| JN 10000

02.1000011 JaJamemeeess ss && 
Nicholsoooon n || JNJNNN 1111000000 1

02.102220000
James & Nichoololsosonnn | | JNJNJJNN 102022000

02..1.1.10202022221
James ssss & & && NiNNNNNN cccholsos n | JNN 1020211

02.102222222222
Jamemes & & NiNiN chcholololsosososonnnn ||| ||| JNJN 1102022222

0202.10002022233
JaJ mmes &&& NiNichcholololsosonnnn || JNJNJNJNN 1102023333

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1000 
James & Nicholson | JN 1000
Pánská 3 vrstvá zimní soft shellová bunda
330g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester, TPU membrána
bunda s odnímatelnou kapucí, náprsní kapsu, 2 přední kapsy,
kapsu na mobil a zip v podšívce, na ramenou a v pase je 
refl exní lemování, pod rukávy je umístěn zip pro lepší větrání, 
díky stahovací šňůrce se dá pas a kapuce libovolně nastavit,
z propustného materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(5.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 81,50/Kč 2210,–

02.1001 
James & Nicholson | JN 1001
Dámská 3 vrstvá zimní soft shellová bunda
330g/m²,  vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, pro-
střední vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester, TPU membrána
bunda s odnímatelnou kapucí.má náprsní kapsu, 2 přední kap-
sy, kapsu na mobil a zip v podšívce, na ramenou a v pase je 
refl exní lemování, pod rukávy je umístěn zip pro lepší větrání, 
díky stahovací šňůrce se dá pas a kapuce libovolně nastavit,
bunda je odolná vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 81,50/Kč 2210,–

02.1020 
James & Nicholson | JN 1020
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 boční a 2 vnitřní kapsy, v lemu je elastická šňůrka se
zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého prodyšného
materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 58,50/Kč 1585,–

02.1021 
James & Nicholson | JN 1021
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
270g/m²,,  90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 boční a 2 vnitřní kapsy, v lemu je stahovací šňůrka se
zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého prodyšného
materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 58,50/Kč 1585,–

02.1022 
James & Nicholson | JN 1022
3 vrstvá soft shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, v lemu je stahovací 
šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého
prodyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči 
větru a vodě (2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 44,–/Kč 1190,–

02.1023 
James & Nicholson | JN 1023
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
270g/m²,  90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, v lemu je stahovací 
šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého
prodyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči 
větru a vodě (2.000mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 44,–/Kč 1190,–
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James & Nicholson | JN 11222222

02020202.1.1121211
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Nicholson | JJNNJJ 1108888

02.110080877 JaJamemes sss & &
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02.1. 057
JJamess s & Nicholo son || JNJNNNN 11105050 7

Melange Soft sh
melírovaný soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shellSoft shell z efektem

elírovaný soft shell
elírovaný soft shel

Melange Soft shell
Melange Soft shell

lange Soft shSoft
Melange Soft shell

lange Soft shSoft
melanżunge Sgnge Sgnge Soft nge Soft nge Soft nge Soft nge SoftSoo

abnehmbare Ärmel
detachable Sleeves
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
oaabababab

yb re ÄrmeÄ selelee
odpinane ręka y
b ehmb ehb ehodepínací  rukávy
odepínací  rukávy
bnehmbare Ärme
bnehmbare Ä
bnehmbare Äechable Sleeve

chable Sleeve
able Sleeve

abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
bnehmbare Ärme

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1122 
James & Nicholson | JN 1122
Pánská soft shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou (5.000mm vodního sloupce), prodyšná, nelakované stehy, 
stojací límec, uvnitř kontrastní barva, refl exní zip a detaily na 
zádech, ramenou a rukávu, 2 postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa,
kapsa na rukávu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,30/Kč 1688,–

02.1121 
James & Nicholson | JN 1121
Dámská soft shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou (5.000mm vodního sloupce),
prodyšná, nelakované stehy, stojací límec, uvnitř kontrastní 
barva, refl exní zip a detaily na zádech, ramenou a rukávu, 2
postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa, kapsa na rukávu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,30/Kč 1688,–

02.1088 
James & Nicholson | JN 1088
Pánská soft shellová melanže bunda
vnější materiál: 360g/m², 96% polyester, 4% elastan, pro-
střední vrstva: TPU membrána, vnitřní vrstva: strukturovaný
mikrofl eece
má stojáček a 2 boční kapsy na zip, vyrobena z 3 vrstvé tkani-
ny, prodyšná a odolná vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 67,–/Kč 1815,–

02.1087 
James & Nicholson | JN 1087
Dámská soft shellová melanže bunda
vnější vrstva: 360g/m², 96% polyester, 4% elastan, pro-
střední vrstva: TPU membrána, vnitřní vrstva: strukturovaný
mikrofl eece
má stojáček a 2 boční kapsy na zip, z 3 vrstvé tkaniny,  pro-
dyšná a odolná vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 67,–/Kč 1815,–

02.1058 
James & Nicholson | JN 1058
Pánská designová soft shellová bunda
210g/m², 100% polyester
2 boční a 2 náprsní kapsy, na konci rukávů jsou stahovací lemy
pro nastavení šířky, z hladkého soft shellu, který je voděodolný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 60,–/Kč 1625,–

02.1057 
James & Nicholson | JN 1057
Dámská designová soft shellová bunda
210g/m², 100% polyester
2 boční a 2 náprsní kapsy, na konci rukávů jsou stahovací lemy
pro nastavení šířky, z hladkého soft shellu, který je voděodolný
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 60,–/Kč 1625,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1124 
James & Nicholson | JN 1124
Pánská kombinovaná bunda
280g/m², svršek 1: 80% bavlna,20% polyester, svršek 2: 
100% polyamid, vatování 100% polyester
zadní díl a rukávy z vysoce kvalitní tkaniny „french-terry“,
vnitřek nezdrsněný, lehce vatovaný a prošitý přední díl, 2
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 45,50/Kč 1233,–

02.1123 
James & Nicholson | JN 1123
Dámská kombinovaná bunda
280g/m², svršek 1: 80% bavlna,20% polyester, svršek 2: 
100% polyamid, vatování 100% polyester
vypasovaný střih, zadní díl a rukávy z vysoce kvalitní tkaniny 
„french-terry“, vnitřek nezdrsněný, lehce vatovaný a prošitý
přední díl, 2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 45,50/Kč 1233,–

02.1114 
James & Nicholson | JN 1114
Pánská vesta
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s ochranou na
bradu. Podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 52,50/Kč 1425,–

02.1113 
James & Nicholson | JN 1113
Dámská vesta
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
vesta má 2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s
ochranou na bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě. 
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 52,50/Kč 1425,–

02.1116 
James & Nicholson | JN 1116
Pánská bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s ochranou na
bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, vyrobena z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a vodě, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 71,–/Kč 1925,–

02.1115 
James & Nicholson | JN 1115
Dámská bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s ochranou na
bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 71,–/Kč 1925,–
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DuPont™ Sorona®
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DuPont™ Sorona®
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DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
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nnenseite glatt
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ßenseite gestep
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ßenseite gestep
ßenseite gestep
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1120 
James & Nicholson | JN 1120
Pánská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a vatování 100% polyester
větru a vodě odolná, stojací límec, zapínání na zip chráněný
proti větru, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,90/Kč 973,–

02.1119 
James & Nicholson | JN 1119
Dámská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a vatování 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, stojací límec, zapínání 
na zip chráněný proti větru, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,90/Kč 973,–

02.1092 
James & Nicholson | JN 1092
Pánská oboustranná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester,
výplň: 100% polyester DuPont™ Sorona®
2 vnější a 2 vnitřní kapsy, na konci rukávů jsou elastické
gumičky, celá bunda je prošitá v módním stylu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 78,50/Kč 2125,–

02.1091 
James & Nicholson | JN 1091
Dámská oboustranná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester,
výplň: 100% polyester DuPont™ Sorona®
2 vnější a 2 vnitřní kapsy, na konci rukávů jsou elastické
gumičky, celá bunda je prošitá v módním stylu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 78,50/Kč 2125,–

02.1090
James & Nicholson | JN 1090
Pánská oboustranná vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester,
výplň: 100% polyester DuPont™ Sorona®
vesta se stojáčkem, 2 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy, elastické
průramky a po celé své délce zip, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 63,–/Kč 1705,–

02.1089 
James & Nicholson | JN 1089
Dámská oboustranná vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester,
výplň: 100% polyester DuPont™ Sorona®
vesta se stojáčkem, 2 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy, elastické
průramky a po celé své délce zip, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 63,–/Kč 1705,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1111 
James & Nicholson | JN 1111
Dámská lehká bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem. 2 boční kapsy na zip, kontrastní zipy, 
vnitřní kapsu ze síťoviny a skrytý dvoucestný zip s ochranou
na bradu, na spodním lemu a rukávech jsou elastické gumičky.  
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 79,–/Kč 2140,–

02.1112 
James & Nicholson | JN 1112
Pánská lehká bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, kontrastní zipy, 
vnitřní kapsu ze síťoviny a skrytý dvoucestný zip s ochranou
na bradu, na spodním lemu a rukávech jsou elastické gumičky. 
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 79,–/Kč 2140,–

02.1110 
James & Nicholson | JN 1110
Pánská lehká vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
výplň: 100% polyester
vesta se stojáčkem,  má vnitřní kapsu ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip a přední zip s ochranou na bradu, na spodním
lemu a průramcích elastické gumičky, z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 60,–/Kč 1625,–

02.1109 
James & Nicholson | JN 1109
Dámská lehká vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
výplň: 100% polyester
vesta se stojáčkem, vnitřní kapsa ze síťoviny, 2 boční kapsy
na zip a přední zip s ochranou na bradu, na spodním lemu a
průramcích elastické gumičky, z materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 60,–/Kč 1625,–

02.1064 
James & Nicholson | JN 1064
Pánská bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
polstrování: 50% polyester, 45% chmýří, 5% peří
bunda se stojáčkem, 2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip,
dvojitě prošité švy a ozdoby na lemu a rukávech, podšívka a
zipy jsou v kontrastních barvách, z lehkého materiálu, který je
odolný vůči vodě a větru, díky svému materiálu se dá snadno
uložit do tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1  € 113,–/Kč 3060,–

02.1063 
James & Nicholson | JN 1063
Dámská bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
polstrování: 50% polyester, 45% chmýří, 5% peří
bunda se stojáčkem a výrazným prošitím v pase, 2 vnitřní 
kapsy, 2 boční kapsy na zip, dvojitě prošité švy a ozdoby na 
lemu a rukávech, podšívka a zipy jsou v kontrastních barvách, 
z lehkého materiálu, který je odolný vůči vodě
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 113,–/Kč 3060,–

*  tato barva dostupná jen u 02.1063 (dámská varianta)

black/silver

silver/black

olive/silver

indian red/silver

navy/silver

black/silver

silver/black

olive/silver

indian red/silver

navy/silver

black/silver

silver/black

olive/silver

indian red/silver

navy/silver

black/silver

silver/black

olive/silver

indian red/silver

navy/silver

black/pacifi c graphite/
gfern green fern green/yellow yellow/azure orange/rust tomato/silver berry/maroon* azure/yellow

188

Ja
ck

et
s 

&
 

Ve
st

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N



02.106222
James & NNNichhhholololllllson | JN 111106060606222

02.1061
James & Nichollsooooon n || JN 1110606000 11

02.100004
Jameess && NiNichchhololo sosos nnnnn |||| JN 110000444

020 .11000000555
JaJamemes && NiNNichc olololsos n | JNN 1000055

02.1060
James & Niichchc ololsosonn || JNJN 11060600

02.10599999
James & NiNiNiichchchololllsosonnn n || JNJN 1105055999

DaunenDDaunenDaunenPuchauneDDDauneDauneDauneDaunePeříPeříauneuneuneDDDDauneauneauneauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenPuchDauneDaunDauneDauneDauneDauneP říP říauneaunaunnauneauneauneauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenPeřínePuchDauneDauneDauneDauneDaunePeříPeříauneaunaunnauneauneauneauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenP chDauneDaunDauneDauneDauneDauneP říP říauneauaunnauneauneauneauneauneauneaune

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1060 
James & Nicholson | JN 1060
Pánská bunda s kapucí
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 90%
chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, podšívka, vnitřek
kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, z měkkého 
a lehkého materiálu, dolný vůči vodě a větru. Díky svému
materiálu se dá snadno uložit do tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,–/Kč 2385,–

02.1059 
James & Nicholson | JN 1059
Dámská bunda s kapucí
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 90%
chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, podšívka, vnitřek
kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, z měkkého 
a lehkého materiálu, odolný vůči vodě a větru, díky svému
materiálu se dá snadno uložit do tašky
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,–/Kč 2385,–

02.1062 
James & Nicholson | JN 1062
Pánská vesta
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 90%
chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip a dvojité šití na zádech,
podšívka, vnitřek kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních bar-
vách, z měkkého lehkého materiálu, který je odolný vůči vodě
a větru, díky svému materiálu se dá snadno uložit do tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 74,50/Kč 2020,–

02.1061 
James & Nicholson | JN 1061
Dámská vesta
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 90%
chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip a dvojité šití na zádech,
podšívka, vnitřek kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních bar-
vách, z měkkého lehkého materiálu, který je odolný vůči vodě
a větru, díky svému materiálu se dá snadno uložit do tašky.
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 74,50/Kč 2020,–

02.1004 
James & Nicholson | JN 1004
Pánská polstrovaná vesta s kapucí
vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 100%
polyester
vesta matného vzhledu, 2 přední kapsy, náprsní kapsu, vnitřní 
kapsu na mobil, odnímatelnou kapuci a zip v podšívce, na
lemu a kapuci je stahovací šňůrka se zarážkami, z materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 40,50/Kč 1100,–

02.1005 
James & Nicholson | JN 1005
Dámská polstrovaná vesta s kapucí
vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 100%
polyester
vesta matného vzhledu, 2 přední kapsy, náprsní kapsu, vnitřní 
kapsu na mobil, odnímatelnou kapuci a zip v podšívce, na
lemu a kapuci je stahovací šňůrka se zarážkami, z materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 40,50/Kč 1100,–

*  tato barva dostupná jen u 02.1059 (dámská varianta)

*  tato barva dostupná jen u 02.1061 (dámská varianta)
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1082 
James & Nicholson | JN 1082
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
výplň 90% chmýří, 10% peří
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, z příjemného materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 113,–/Kč 3060,–

02.1081 
James & Nicholson | JN 1081
Dámská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
výplň: 90% chmýří 10% peří
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, z příjemného materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 113,–/Kč 3060,–

02.1080 
James & Nicholson | JN 1080
Pánská prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
výplň: 90% chmýří, 10% peří
vesta se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, průramky jsou elastické a
lehce se přizpůsobí, z příjemného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,–/Kč 2385,–

02.1079 
James & Nicholson | JN 1079
Dámská prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
výplň: 90% chmýří, 10% peří
vesta se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, průramky vesty jsou elastické
a lehce se přizpůsobí, z příjemného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,–/Kč 2385,–

02.1084 
James & Nicholson | JN 1084
Pánská zateplená zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
falešná kožešina: 100% polyakryl, výplň: 100% polyester
bunda s odnímatelnou kapucí a kožíškem, 2 boční kapsy na
zip, vnitřní kapsu na zip a kapsu na rukávu se zapínáním na
patent, vyrobena z lesklého či matného materiálu, odolný vůči
vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 113,–/Kč 3060,–

02.1083 
James & Nicholson | JN 1083
Dámská zateplená zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
falešná kožešina: 100% polyakryl, výplň: 100% polyester
bunda s odnímatelnou kapucí a kožíškem, 2 boční kapsy na
zip, vnitřní kapsu na zip a kapsu na rukávu se zapínáním na
patent, z lesklého či matného materiálu, který je odolný vůči
vodě a větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 113,–/Kč 3060,–
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02.1106
James & Nicholson | JN 1106

0202.1.11005
JaJaJaJaJ mees s && Niichchololsoson n || JNJN 11105

02.110000000 0 0 JaJaJamememem sss && &&
Nicholsonnnnn |||| JJNJNJN 11110100

02.10999 JaJaJaaJammememm s s & 
Nicholson | JN 1109099

022222222.1.1.11. 1010111 222 JJJaJammeees & 
Nicholllllllsosososon |||| JN 1101 2

0202000 .1101 Jamees & 
NiNiNiNiiN chchchchchchholo son | JN 1101

DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®

DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1106 
James & Nicholson | JN 1106
Pánská odlehčená bunda
100% polyamid
měkká, vodě i větru odolná tkanina, stojací límec, léga po celé
délce, zapínání na druky, vnitřní kapsa na zip, 2 náprsní kapsy
s druky, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 83,90/Kč 2274,–

02.1105 
James & Nicholson | JN 1105
Dámská odlehčená bunda
100% polyamid
vypasovaný střih, měkká, vodě i větru odolná tkanina, stojací 
límec, léga po celé délce, zapínání na druky, vnitřní kapsa na
zip, 2 náprsní kapsy s druky, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 83,90/Kč 2274,–

02.1100 
James & Nicholson | JN 1100
Pánská zimní bunda
vně: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester, zateplení: 
100% polyester DuPont™ Sorona®
kapuce skrytá ve stojacím límci, vycpávka ramen z fi lcu,
dvoucestný zip, náprsní kapsa na druky, úpletový lem límce
a rukávů, 2 boční kapsy na zip, zip v podšívce k přístupu pro
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 120,–/Kč 3250,–

02.1099 
James & Nicholson | JN 1099
Dámská zimní bunda
vně: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester, výplň: 100% 
polyester DuPont™ Sorona®
lehce vypasovaný střih,kapuce skrytá ve stojacím límci, 
vycpávka ramen z fi lcu, dvoucestný zip, úpletový lem límce
a rukávů, 2 boční kapsy na zip, zip v podšívce k přístupu pro
branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 120,–/Kč 3250,–

02.1102 
James & Nicholson | JN 1102
Pánská zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 90% polyester/10% elastan,
podšívka: 100% polyamid/100% polyester, výplň: 100% 
polyester DuPont™ Sorona®
má dvoucestný zip, panely ze soft shellu, 4 kapsy na zip, 
vnitřní kapsu a kapsu ze síťoviny, na kapuci je kožíšek z umělé
kožešiny, na rukávech jsou nastavitelné manžety na patenty,
mírně prošívaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 132,–/Kč 3575,–

02.1101 
James & Nicholson | JN 1101
Dámská zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 90% polyester/10% elastan,
podšívka: 100% polyamid/100% polyester, výplň: 100% 
polyester DuPont™ Sorona®
dvoucestný zip, panely ze soft shellu, 4 kapsy na zip, vnitřní 
kapsu a kapsu ze síťoviny, na kapuci je kožíšek z umělé
kožešiny, na rukávech jsou nastavitelné manžety na patenty,
mírně prošívaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 132,–/Kč 3575,–
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02.1.107070772222
Jamees s s & & & & NiNiNiNichchchololo ssonn | | JNJNN 11070072

02.1007070 11
James && & & NiNichchololssos n | JNJNJJ 110707111

02.1.1055
JaJamemess & & NiNichhololsos nnnnn ||| JNJJNJNJNNN 111050505055555

0202.111111050 6
JaJaJ memes s & Nichchololsosos nn || JN 105556

02.1010 Jammmes &
Nicholson | JNN 1010

0220222022.1.11010001011 Jaamemmes s & & 
NiNiNiNiN chchchhooololo soson | JNJNN 1101011

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1072 
James & Nicholson | JN 1072
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid, lem:
80% polyester, 20% polyamid, polstrování: 100% polyester
skrytý dvoucestný zip s klopou, náprsní kapsu a malou vnitřní 
kapsu, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,–/Kč 2385,–

02.1071 
James & Nicholson | JN 1071
Dámská prošívaná bunda
100% polyamid, podšívka: 100% polyamid, lem: 80% polyes-
ter, 20% polyamid, polstrování: 100% polyester
skrytý dvoucestný zip s klopou, náprsní kapsu a malou vnitřní 
kapsu, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,–/Kč 2385,–

02.1055 
James & Nicholson | JN 1055
Dámská bunda městský styl
100% polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
bunda pro business i volný čas, má vnitřní kapsu, kapsu na
rukávu, 4 přední kapsy na patenty a krytý přední zip, z voděo-
dolného materiálu, který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 63,–/Kč 1705,–

02.1056 
James & Nicholson | JN 1056
Pánská bunda, městský styl
vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
bunda pro business i volný čas, má vnitřní kapsu, kapsu na
rukávu, 4 přední kapsy na patenty a krytý přední zip, z voděo-
dolného materiálu, který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 63,–/Kč 1705,–

02.1010 
James & Nicholson | JN 1010
Pánská bunda
vnější vrstva: 100% polyester s TPU membránou, prostřední 
vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester
s kapucí v límci, má 2 skryté kapsy na zip, náprsní kapsu,
vnitřní kapsu na mobil, zip v podšívce a podlepené švy, v lemu
je stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, z
prodyšného materiálu (3.000g/m²/24h), který je odolný vůči
větru a vodě (3.000mm vodní sloupec), vhodná především do
extrémních povětrnostních podmínek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 57,50/Kč 1560,–

02.1011 
James & Nicholson | JN 1011
Dámská bunda
vnější vrstva: 100% polyester s TPU membránou, prostřední 
vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester
s kapucí v límci, 2 skryté kapsy na zip, náprsní kapsu, vnitřní 
kapsu na mobil, zip v podšívce a podlepené švy, v lemu je 
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, z
prodyšného materiálu (3.000g/m²/24h), který je odolný vůči
větru a vodě (3.000mm vodní sloupec), vhodná především do
extrémních povětrnostních podmínek
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 57,50/Kč 1560,–
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0202.0.0.059933
JaaJ meemes & Nichchololssooooonnnn || JNJN 55933

02.0592
JaJames & NiNicchcc ollsos n | JN 559292

02.1035555
James & Nicholssoss n || JNJNN 1111035

000202.103344
JaJaJammmees && NNichchchcholllolsosos n n | JNJNNN 1111034

0202.1.1030377
JaJamemes s & && iNiNichchhololo sos nn || JNNNJ 111111030 77

0202020222.1036
Jammemem s & Nicholson ||||| JN 1036

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0593 
James & Nicholson | JN 593
Pánská bunda Hybrid
220g/m², záda a rukávy: 92% polyester, 8% elastan, vnější 
vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 100% polyester
bunda se stojáčkem,vnitřní kapsu na zip, 2 přední kapsy a po
celé své délce zip s ochranou na bradu, na koncích rukávů je 
otvor pro palec, z měkkého, příjemného a prodyšného materi-
álu, který je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 50,–/Kč 1355,–

02.0592 
James & Nicholson | JN 592
Dámská bunda Hybrid
92% polyester, 8% elastan, vnější vrstva: 100% polyamid,
prostřední vrstva: 100% polyester
se stojáčkem, vnitřní kapsa na zip, 2 přední kapsy a po celé 
své délce zip s ochranou na bradu, na koncích rukávů je otvor
pro palec, z měkkého, příjemného a prodyšného materiálu,
který je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 50,–/Kč 1355,–

02.1035 
James & Nicholson | JN 1035
Lehká pánská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate™ 3M,
má v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu, podšívka, 
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,–/Kč 1625,–

02.1034 
James & Nicholson | JN 1034
Lehká dámská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate® 3M
má v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu, podšívka, 
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami,
odolná vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,–/Kč 1625,–

02.1037 
James & Nicholson | JN 1037
Lehká pánská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate® 3M
v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu, podšívka,
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,–/Kč 1465,–

02.1036 
James & Nicholson | JN 1036
Lehká dámská polstrovaná vesta
100% polyester, polstrování: Thinsulate® 3M
v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu, podšívka,
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 54,–/Kč 1465,–
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02.0509
James & Nicholson || | JNJNJ 555090909
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JaJamemeeees s s & & & & NiNiNiNichchholololsososon | JN 510
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James & Nicholsonnn | | | | JNJNJJNJNNNNN 555508080808

02.0.. 505077
James s ss & & NiNichololololsoson | JNJNNN 55500700

02.1104 James &
Nicholson | JN 1104

022022.1.11000003333333 JaJaJJ memeeem s &
NiNichchollsosoooonn nn | JNJNJNJNN 1103
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0509 
James & Nicholson | JN 509
Dámská pletená zimní bunda
vnější vrstva: 100% bavlna, 100% polyamid, podšívka (kapu-
ce): 100% polyester, výplň: 100% polyester
polstrovaná  kapuce s fl eecovou podšívkou, 2 boční kapsy na 
patenty a kapsu na rukávu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 69,50/Kč 1885,–

02.0510 
James & Nicholson | JN 510
Pánská pletená zimní bunda
vnější vrstva: 100% bavlna, 100% polyamide, podšívka
(kapuce): 100% polyester, výplň: 100% polyester
polstrovaná  kapuce s fl eecovou podšívkou, 2 boční kapsy na 
patenty a náprsní kapsu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 69,50/Kč 1885,–

02.0508 
James & Nicholson | JN 508
Pánská mikina s kapucí, zip
65% polyester, 35% bavlna
boční kapsy na zip, pletený límec, kapuci se stahovací šňůrkou
a po celé své délce zip s klopou, z teplého měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 63,–/Kč 1705,–

02.0507 
James & Nicholson | JN 507
Dámská mikina s kapucí, zip
65% polyester, 35% bavlna
boční kapsy na zip, pletený límec, kapuci se stahovací šňůrkou
a po celé své délce zip s klopou, z teplého měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 63,–/Kč 1705,–

02.1104 
James & Nicholson | JN 1104
Pánská zimní sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 70% polyester, 30% 
akryl
kapuce se dá stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami, bunda 
má 2 boční kapsy, vnitřní kapsu a kontrastní švy, podšívka je 
z příjemného hřejivého materiálu, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 60,–/Kč 1625,–

02.1103 
James & Nicholson | JN 1103
Dámská zimní sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 70% polyester, 30% 
akryl
kapuce se dá stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami, bunda 
má 2 boční kapsy, vnitřní kapsu a kontrastní švy, podšívka je 
z příjemného hřejivého materiálu, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 60,–/Kč 1625,–
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NiNiNiNiiNichchchchhchololsooooonnnn ||| JNJNJNN 10499

02.1054 James & 
Nicholson | JN 1054

02.1053 James &
Nicholson | JN 1053

02.1052 James & 
Nicholson | JN 1052

02..1.105051 JaJaamess &
Nichololololo sosoonnnn ||| JNNJNN 1105051

3033.7961
MB 7961leMyrtlele Beach | MB 79

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1050 James & Nicholson | JN 1050
Pánská outdoorová bunda Hybrid
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: 100% polyamid, 
prostřední vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
polyester
4 přední kapsy s kontrastními zipy, vnitřní kapsu na zip, vnitřní 
kapsu ze síťoviny a po celé své délce zip s ochranou na bradu, 
soft shellová kapuce je odnímatelná a nastavitelná, z atraktiv-
ního materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 79,50/Kč 2155,–

02.1049 James & Nicholson | JN 1049
Dámská outdoorová bunda Hybrid
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: 100% polyamid, 
prostřední vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
polyester
4 přední kapsy s kontrastními zipy, vnitřní kapsu na zip, vnitřní 
kapsu ze síťoviny a po celé své délce zip s ochranou na bradu, 
soft shellová kapuce je odnímatelná a nastavitelná, z atraktiv-
ního materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 79,50/Kč 2155,–

02.1054 James & Nicholson | JN 1054
Zimní sportovní bunda
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva: 100% polyes-
ter, vnitřní vrstva: 100% polyester
má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci a po celé své délce 
zip s ochranou na bradu, 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU
membránou, materiál je prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný
vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,–/Kč 2655,–

02.1053 James & Nicholson | JN 1053
Dámská zimní sportovní bunda
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva: 100% polyes-
ter, vnitřní vrstva: 100% polyester
má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci a po celé své délce 
zip s ochranou na bradu, z 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU
membránou, materiál je prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný
vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,–/Kč 2655,–

02.1052 James & Nicholson | JN 1052
Pánské soft shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva: 100% polyes-
ter, vnitřní vrstva: 100% polyester
v pase nastavitelné a na kolenou mají tvarované švy, z 3-vrs-
tvé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál je prodyšný
(2.000g/m²/24 h) a odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,50/Kč 2020,–

02.1051 James & Nicholson | JN 1051
Dámské soft shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, vnitřní vrstva: 100% polyester,
prostřední vrstva: 100% polyester
s bočním zipem, pase nastavitelné a na kolenou mají tvarova-
né švy, z 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál
je prodyšný (2.000g/m²/24 h) a odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 74,50/Kč 2020,–

03.7961 Myrtle Beach | MB 7961
Soft shellové rukavice
92% polyester, 8% elastan
nastavitelná velikost díky suchým zipům, vnitřní podšívka a
výplň z polyesteru, dlaň z kůže a membrána z polyuretanu,
prodyšný rychleschnoucí materiál, odolný vůči větru a vodě
(5.000mm vodního sloupce)
6 – 7 – 8 – 9

100 25 € 45,–/Kč 1220,–
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20.K403
Kariban | KKK4K 03

20.K440404
Karibannn | K440404

20.K4188888
Kariban | KK444K44K4K441181811111

200200000.K.KKKKK414177
KaKaribabbaaaaannn || K4K44171717

20.K41555
Kariban | KK4K4K415155555

20.K414141414 66
KKaKKK ribaannnn || KK4166

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K403 Kariban | K403
Pánská soft shellová vesta
vnější vrstva: 300g/m², 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva: funkční membrána,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy ,náprsní kapsu na zip, vyrobena 
z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 42,–/Kč 1135,–

20.K404 Kariban | K404
Dámská soft shellová vesta
vnější vrstva: 300g/m², 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva: funkční membrána,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
dámská 3 vrstvá soft shellová vesta, 2 boční kap-
sy, náprsní kapsu na zip, vyrobena z prodyšného 
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 41,–/Kč 1105,–

20.K418 Kariban | K418
Pánská soft shellová vesta
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, pro-
dyšná a nepromokavá membrána, vnitřní vrstva:
100% polyester
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní kapsu na zip,
z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24h), 
odolná vůči větru a vodě (5.000mm), podšívka 
ze síťoviny
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 48,50/Kč 1310,–

20.K417 Kariban | K417
Dámská soft shellová vesta
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, pro-
dyšná a nepromokavá membrána, vnitřní vrstva:
100% polyester
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní kapsu na zip,
z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24h), 
odolná vůči větru a vodě (5.000mm), podšívka 
ze síťoviny
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 52,50/Kč 1415,–

20.K415 Kariban | K415
Pánská dvoubarevná soft shellová bunda
250g/m², 100% polyester, 3 vrstvý pletený 
soft shell
2 boční kapsy na zip,kapsu na zip na rukávu, na
konci rukávů jsou elastické manžety,  vyrobena 
z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 69,–/Kč 1870,–

20.K416 Kariban | K416
Dámská dvoubarevná soft shellová bunda
250g/m², 100% polyester, 3 vrstvý pletený 
soft shell
2 boční kapsy na zip, jednu kapsu na zip na
rukávu, na konci rukávů jsou elastické manžety, 
z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 62,–/Kč 1680,–
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20.K401
Kariban | K4401

20.K44040404400000
Kariban |||||| K4K4K4K4000000

2020.K.K4040022
KaKariribaban n || K4K400202

20.K424
Kariban | K424

2020200.K42255
Karibaaaan || K4K4K4K4K4252525555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K401 
Kariban | K401
Pánská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip
na levém rukávu, vyrobena z pro-
dyšného materiálu (3.000g/m²/24
hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 54,50/Kč 1480,–

20.K400 
Kariban | K400
Dámská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip
na levém rukávu, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě
(8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 51,–/Kč 1385,–

Dětská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva: funkční membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip na levém rukávu, vyrobena
z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod), odolný vůči
větru a vodě (6.000mm)
  6-8      8-10   10-12   12-14

122/128   134/140   146/152   158/164

10 1  € 46,–/Kč 1250,–

Pánská 2-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vně: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100%
polyester mikrofl eece
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, zipy v kontrastní barvě, 
vypasovaný střih, prodloužený zadní díl, voděodolný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 37,–/Kč 1005,–

Dámská 2-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vně: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100%
polyester mikrofl eece
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, zipy v kontrastní barvě,
vypasovaný střih, prodloužený zadní díl, voděodolný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 37,–/Kč 1005,–
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220202 ..KK636399
Kariririribaban | | K6K633393

20.P323
Kariban ProAct | PA323

20.666101104
Karibaan ||| K6104

2020.K.K696933333
Kariban | KK669393

20.K657
Kariban | K65575

20.K851
Kariban | K851
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bunda 2 v 1 s odnímatelnými rukávy
475g/m², 100% polyester
2 boční a 1 náprsní kapsu na zip, na rukávech jsou nasta-
vitelné manžety, uvnitř 2 kapsy na zip a kapsu na mobil, z
příjemné tkaniny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 57,–/Kč 1550,–

Soft shellová bunda s odnímatelnými rukávy
95% polyester, 5% elastan
3 vrstvá soft shellová bunda s odnímatelnými rukávy, 2 boční 
kapsy na zip, náprsní kapsu a na přední straně zip s refl exním 
lemováním, vnitřek bundy je vyroben z příjemného mikrofl ee-
cu, na rukávech jsou elastické manžety s refl exním lemováním, 
z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1  € 68,–/Kč 1835,–

Nepromokavá bunda
100% polyamid
2 přední kapsy na zip a vnitřní kapsu, kapuce je podšitá síťovi-
nou, vyrobena z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (3.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 63,–/Kč 1710,–

Pracovní bunda „Factory“ s odnímatelnými rukávy
465g/m²,,  vnější vrstva: 100% polyester s PVC vrstvou,
vnitřní vrstva: 100% polyester
skrytou kapuci se stahovací šňůrkou, přední kapsy, vnitřní 
kapsu a kapsu na mobil, na rukávech jsou nastavitelné
manžety
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 53,–/Kč 1440,–

Parka 3 v 1
605g/m²,  vnější vrstva: 100% polyester s PVC vrstvou,
vnitřní vrstva: 100% polyester
voděodolné podlepené švy, přední kapsy a krytý zip, pod-
šívka límečku je z příjemného fl eecu, na konci rukávů jsou 
nastavitelné manžety na suchý zip, vnitřní fl eecová bunda je 
vyrobena ze 100 % polyesteru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 81,–/Kč 2195,–

Tahátko na zip
polyurethan, polyester
tahátko na zip
onesize

1000 4  € 2,25/Kč 61,–
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20.6110
Kariban | K6110

20000.66111111
Kariiiibaban n | | | K61111

200.K677
KaK riban | K677777777

202 .661088
KaKariribab n n | K66108

2020.KK676 99
KaKKariribabb nn || K6K6K6K6777779797

20.611111888
Kariban | | K6K6K61111888

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.6110 Kariban | K6110
Lehká pánská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vně: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
límec s kapucí, 2 boční kapsy na zip,boční vsadky
s prošitím, podšívka a vnitřek kapuce v kontrastní 
barvě (kromě navy), složitelná do taštičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

5 1 € 77,–/Kč 2090,–

20.6111 Kariban | K6111
Lehká dámská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vně: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
vypasovaný střih,límec s kapucí, 2 boční kapsy
na zip,boční vsadky s prošitím, podšívka a vnitřek
kapuce v kontrastní barvě (kromě navy), složitel-
ná do taštičky
XS – S – M – L – XL – XXL

5 1 € 70,50/Kč 1915,–

20.K677 Kariban | K677
Parka unisex
450g/m², vnější vrstva: 100% polyamid
parka má 2 přední kapsy na zip, jednu velkou
vnitřní kapsu na suchý zip a kapsu na mobil, vy-
soký fl eecový límeček se skrytou kapucí, na konci
rukávů jsou nastavitelné manžety na suchý zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 49,–/Kč 1325,–

20.6108 Kariban | K6108
Dámská parka
vnější vrstva: 100% oxford polyester, vnitřní 
vrstva, podšívka: polyester
má odnímatelnou kapuci, 2 kapsy na zip, vnitřní 
kapsu a přední zip s klopou, uvnitř límečku je
příjemný fl eece, vhodná pro dekoraci
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 49,–/Kč 1325,–

20.K679 Kariban | K679
Vesta „Record“
275g/m², 100% nylon, vnější vrstva: polyester, 
podšívka: fl eece
vesta se stejnobarevnými knofl íčky a 2 předními 
kapsami, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 21,80/Kč 590,–

20.6118 Kariban | K6118
Vesta
vně: 100% polyester s AC vrstvou, podšívka: 
100% polyester fl eece, vatování: 100% polyester
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní 
kapsa na suchý zip, přístup pro branding na prsu 
i zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 35,–/Kč 945,–
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3030.2.220005XX
ReResusultltttt CCCCCCororororo eeeee || R2R2050555XXX

3030.2.2060666X
Reeesusultlt CCCooro e | RR2R2R206060 XX

30.1899XXXX
Result | R1888899X99X9X9X

3030.2.232232F
ReReesususultltlt ||| RRRRR232222222 2FFF

30303030.22.22323233232MMMM
ReReReR sususultltt || RRRRRRR23232332 2M2M

30.224444JJ
ReReReRResult || RRRRR22222222224JY

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeicrimped Yarn Stretch 
hne Elasthan für

E

gute Bedruckbark
e B

bez elastanu pro do
crimped Yarn Stretch 
crimped Yarn Stretch

hne Elasthan für
hne ElasthaElasthan für

gute Bedruckbarke
gute Bedruckbarke

e Be
crimped Yarn Stretch
crimped Yarn Stretch
crimped Yarn Stretch
crimped Yarn Stretch

ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für

wienia wykonania nadruku

gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit

Bedruckbarkeit
d uckbarke

gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkei

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Větrová bunda
vnější vrstva: 190T polyester StormDri s 2000 TPU vrstvou,
prostřední vrstva: 70g/m² prodyšná podšívka
2 přední kapsy na zip, podlepené švy a skrytou kapuci v límci, 
na rukávech jsou elastické manžety, kapuce a spodní lem se
dá nastavit pomocí stahovacích šňůrek, díky své lehkosti dá
bez problémů složit, z prodyšného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě (2.000mm), bunda je vhodná především na
sport a volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 22,30/Kč 605,–

Bunda
vnější vrstva: 190T polyester StormDri, vnitřní vrstva: 
130g/m² polyester, podšívka rukávů: 100% polyester
2 přední kapsy na zip, vysoký stojáček, podlepené švy a
kapuci skrytou v límci, na rukávech jsou elastické manžety,
má prodlouženou délku, vyrobena z materiálu, který je odolný 
vůči větru a vodě (2.000 mm), vhodná především na sport a
volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 33,50/Kč 900,–

Nepromokavá bunda
100% nylon
se stojáčkem, skrytou kapuci, kontrastní zip a podlepené
švy, na konci rukávů jsou elastické manžety, z prodyšného
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (3.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 31,–/Kč 835,–

Dámská dvouvrstvá soft shellová vesta
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s ochranou na
bradu, postranní kapsy, neutrální štítek, ozdobné prošití, 
speciální struktura  příze bez elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a prodyšný materiál, který je
odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 27,90/Kč 755,–

Pánská soft shellová vesta
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s ochranou na 
bradu, postranní kapsy, neutrální štítek, ozdobné prošití, 
speciální struktura  příze bez elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a prodyšný materiál, který je
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 27,90/Kč 755,–

Dětská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7% elastan, prostřed-
ní vrstva: TPU membána, vnitřní vrstva: 100% mikrofl eece 
polyester
2 boční kapsy, prodlouženou zadní část, refl exní prvky a před-
ní zip s ochranou na bradu. z prodyšného materiálu (1.000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
 XS          S          M          L          XL        XXL

98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

10 5  € 30,50/Kč 820,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.230F 
Result Core | R230F
3 vrstvá dámská soft shellová 
bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% 
elastan, membrána, uvnitř mikro-
fl eece
8.000 mm vodního sloupce,
prodyšnost (1000g/m²/24h), 
větruodolný, odnímatelná kapuce,
YKK zip chránič proti větru, 2 boční 
kapsy, 1 vnitřní kapsa, vypasovaný 
střih, prodloužená záda, label k
odstřihnutí
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 54,–/Kč 1460,–

30.230M 
Result Core | R230M
3 vrstvá pánská soft shellová 
bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% 
elastan, membrána, uvnitř mikro-
fl eece
8.000 mm vodního sloupce,
prodyšnost (1000g/m²/24h), 
větruodolný, odnímatelná kapuce,
YKK zip chránič proti větru, 2 boční 
kapsy, 1 vnitřní kapsa, vypasovaný 
střih, prodloužená záda, label k
odstřihnutí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 54,–/Kč 1460,–

30.231M 
Result | R231M
Pánská dvouvrstvá soft shellová 
bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura  příze
bez elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný 
proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 32,50/Kč 880,–

30.231F 
Result | R231F
Dámská dvouvrstvá soft shellová
bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura  příze
bez elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný 
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 32,50/Kč 880,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.128M Result | R128M
Pánská 2 vrstvá soft shellová bunda
210g/m²,  vnější vrstva: 93% polyester, 7% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a po celé 
své délce zip, na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý
zip, z prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě, je vhodná především na volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 41,–/Kč 1115,–

30.128F Result | R128F
Dámská 2 vrstvá soft shellová bunda
210g/m²,  vnější vrstva: 93% polyester, 7% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a po celé své délce zip,
ve spodní části je dekorativní gumové logo, na rukávech jsou 
nastavitelné manžety na suchý zip, z prodyšného materiálu
(1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 41,–/Kč 1115,–

30.131F Result | R131F
Dámská soft shellová bunda „Osaka“
vnější vrstva: 370g/m², 97% polyester, 3% elastan, vnitřní 
vrstva: polyester
stojáček a 2 boční kapsy na zip, na rukávech jsou dekorativní 
prošívané panely, z prodyšného materiálu (3, 000 g/m²/24
hod), který je odolný vůči větru a vodě (7,000 mm)
XS – S – M – L – XL

10 5 € 45,50/Kč 1230,–

30.131M Result | R131M
Pánská soft shellová bunda „Osaka“
vnější vrstva: 370g/m², 97% polyester, 3% elastan, vnitřní 
vrstva: polyester
stojáček a 2 boční kapsy na zip, na rukávech jsou dekorativní 
prošívané panely, z prodyšného materiálu (3.000 g/m²/24
hod), který je odolný vůči větru a vodě (7.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 45,50/Kč 1230,–

30.132M Result | R132M
Pánské soft shellové kalhoty
300g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7% elastan, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, kapsu na stehně a elastický pas s poutky,
zapínají  se na zip a patentek, spodní část se dá po straně ro-
zepnout, z prodyšného materiálu (3.000 g/m²/24 hod), který
je odolný vůči větru a vodě (5.000 mm), materiál je rychle-
schnoucí a proto jsou kalhoty vhodné na sport a volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 68,–/Kč 1840,–

30.132F Result | R132F
Dámské soft shellové kalhoty
300g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7% elastan, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, kapsu na stehně a elastický pas s poutky. 
zapínají se na zip a patentek, spodní část, se dá po straně
rozepnout, z prodyšného materiálu (3.000 g/m²/24 hod), 
který je odolný vůči větru 
XS – S – M – L – XL

10 5 € 68,–/Kč 1840,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
320/m², 93% polyester, 7% elastan, vnitřní vrstva: mikro-
fl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu a YKK zip, ve spodní 
části je ozdobné gumové logo, z prodyšného materiálu
(1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000mm), díky svému pohodlnému střihu se hodí především
na sport a volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 58,–/Kč 1570,–

3 vrstvá dámská soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř 
mikrofl eece
voděodolnost 8.000mm vodního sloupce, prodyšnost
(1000g/m²/24h), větruodolý, YKK zip podložený-vět-
ruodolný, 2 boční kapsy na zip, 2 velké vnitřní kapsy, 1
náprsní kapsa, 1 kapsička na telefon, v zádech zip pro snadný
branding, vapasovaný střih, sedlo na zádech a v oblasti břicha, 
prodloužený zadní díl, etiketa k odstřižení
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 47,50/Kč 1290,–

Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
320g/m²,  93% polyester, 7% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu, 2 vnitřní kapsy, kapsu na
mobil a YKK zip, ve spodní části je ozdobné gumové logo, z
prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000 mm), díky svému pohodlnému střihu
se hodí především na sport a volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 47,50/Kč 1290,–

3 vrstvá soft shellová bunda „Blade“
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu, YKK
zip a vnitřní kapsu na mobil, v podpaží jsou síťované větrací 
panely na zip, z prodyšného materiálu (3.000 g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 66,–/Kč 1785,–

3 vrstvá soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
stojáček a YKK zip, v podpaží jsou síťované větrací panely na
zip, vyrobena z prodyšného materiálu (3.000 g/m²/24 hod), 
který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 55,–/Kč 1490,–

Soft shellová vesta
320g/m²,  93% polyester, 7% elastan
2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu, YKK zip a dekorativní 
panely v kontrastní barvě, spodní lem se dá stáhnout pomocí 
šňůrek, ve spodní části je ozdobné gumové logo, vyrobena z
prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 43,50/Kč 1175,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.209M Result Core | R209M
3-vrstvá soft shellová bunda
290g/m², 100% polyester, prostřední vrstva: TPU, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip a po celé své délce
zip, z prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (5.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 38,–/Kč 1030,–

30.209F Result Core | R209F
Dámská 3-vrstvá soft shellová bunda
290g/m², 100% polyester, prostřední vrstva: TPU, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece membrána
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip a po celé své délce
zip, z prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (5.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 37,–/Kč 995,–

30.192F Result Urban | R192F
Dámská prošívaná bunda „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 100% 500g polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a vnitřní 
náprsní kapsu, na rukávech jsou elastické manžety, mírně
vypasovaná, vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě
XS – S – M – L – XL

10 5 € 54,–/Kč 1460,–

30.192M Result Urban | R192M
Pánská prošívaná bunda „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 100% 500g polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a vnitřní 
náprsní kapsu, na rukávech jsou elastické manžety, vyrobena z 
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 54,–/Kč 1460,–

30.193M Result Urban | R193M
Pánská prošívaná vesta „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester
Taff eta®, výplň: 300g/m² 100% polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a vnitřní 
náprsní kapsu, vyrobena z materiálu, který je odolný vůči 
větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 40,50/Kč 1090,–

30.193F Result Urban | R193F
Dámská prošívaná vesta „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester
Taff eta®, výplň: 220g/m² 100% polyester
má stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a
vnitřní náprsní kapsu, mírně vypasovaná, vyrobena z materiá-
lu, který je odolný vůči větru a vodě
XS – S – M – L – XL

10 5 € 37,–/Kč 995,–

black

red

navy

black

red

navy

black

navy

black

navy

black

frost grey

black

frost grey

204

Ja
ck

et
s 

&
 

Ve
st

s
RE

SU
LT



3303030.44.44.4010101011010 XXX
ReReReReReesssus lt UUrbrbrbrbbbbbananana |||| RR40401X1XXXX

30300030000.4.4.4.4030 X
ReeResusususuuultltltltlttltt Urban | R4040404044033X3

303 .44040040 XXXX
ReResult UUUUrbrban | R404X

3030300.1.1949494MM
ReReReReResususus ltltt UUUUrbrbr anann |||| RRR19194M4MMMMM

30.1944F
Result Urbbana  | R194F4F4F4F4F444

30303000.2.23333JJJ
ReReReReResususs ltltltt CCCCoroore e e || R2R23333JYYYY

2 verschiedene

Tragevarianten2 v
2 verschiedene

vers ar
2 varianty noše

Tragevariantenr
íe

riations to wea2 verschiedene
verse

2 wersje noszenia
2 2 

aa
2 varianty nošeníí

Tragevarianten
gevariantegevariante2 variations to wea

2 variations to wea
2 variations to wea
2 variations to wea2 verschiedene 

verschiederschiedenschiedene 

Tragevarianten
Tragevarianten
T gevarianten
T gevarianten
T agevarianten
T gevarianten
T gevariante

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Prošívaná bunda
250g/m², vně: 100% 20D nylon s AC povrchem, podšívka:
100% 20D nylon, vatování: 250g 100% Polyester
stojací límec s kapucí skrytou v límci, prošívání káro, boční 
vsadky s poštepováním, kontrastní podšívka a zipy, elastické
mažety rukávů, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, neutrální 
label za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 66,–/Kč 1785,–

Prošívaná bunda „west“ styl
250g/m², vně/podšívka: 100% 20D nylon, vatování: 250g
100% fake down polyester
bunda ve „west“ stylu, přední vsadka s kapucí odepínací na
zip, boční kapsy na zip, vnitřní kapsa, úpletový lem rukávů a
okraje bundy, neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 66,–/Kč 1785,–

Vesta „maskáč“
200g/m², Vně/podšívka/vatování: 100% Polyester
vysoký límec s chráničem brady, kapuce, černé vsadky na 
bocích a zádech, léga na ochranu proti větru uvnitř, 2 boční a
1 náprsní kapsa na zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 52,–/Kč 1405,–

Pánská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
výplň: 220g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci s nastavitelnými šňůrkami, pod-
šívka a zipy jsou v kontrastní barvě, na rukávech jsou elastické 
manžety, módně prošitá a je vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 60,–/Kč 1625,–

Dámská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
výplň: 220g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci s nastavitelnými šňůrkami, pod-
šívka a zipy jsou v kontrastní barvě, na rukávech jsou elastické
manžety, módně prošitá a je vhodná pro celoroční nošení
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 60,–/Kč 1625,–

Dětská prošívaná bunda
160g/m², vně/podšívka: 100% polyester, vatování:
160g/m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrastní barvě,
2 boční kapsy na zip, přístup pro branding přes vnitřní zip,
neutrální velikostní label, kontrastní podšívka, refl exní prvky
na bocích
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € /Kč
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bunda 3 v 1 „Aspen“
vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 280g/m², 100% 
polyester, mikrofl eece
odnímatelnou kapuci, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu na
zip a podlepené švy, na rukávech jsou nastavitelné manžety
na suchý zip, vnitřní mikina je vyrobena z mikrofl eecu a dá
se odepnout pomocí zipu, z prodyšného materiálu (3.000 g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (3.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 110,–/Kč 2980,–

Bunda 3 v 1 „Alaska“
140g/m²,  100% polyester, StormDri polyester s PVC vrstvou,
podšívka: 190T Nylon Taff eta®, vnitřní vrstva: 280g/m²,
fl eece, 100% polyester
podlepené švy, polstrovaná kapuce a límeček, 2 velké kapsy, 
vnitřní náprsní kapsa a kapsa na mobil, vnitřní bunda se dá
odepnout pomocí zipu a patentů, na rukávech jsou nastavi-
telné elastické manžety na suchý zip, po celé své délce má
bunda zip, který je krytý légou s patenty, z prodyšného větru
a voděodolného materiálu, vodní sloupec 3.000mm
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 77,–/Kč 2085,–

Bunda 3 v 1 „Zip & Clip“
vnější vrstva: 230g/m² StormDri polyester s PVC vrstvou,
podšívka: polyester, vrchní část a rukávy: 190T Nylon Taff eta®, 
vnitřní bunda: 280g/m² fl eece, 100% polyester
2 boční kapsy, dvoucestný zip a dvojitě prošité podlepené
švy, na rukávech jsou elastické nastavitelné manžety na suchý 
zip, kapuce je skrytá v límci a dá se stahovat pomocí šňůrek,
vnitřní bunda se dá díky zipu a patentům odepnout, odolná
vůči větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 70,–/Kč 1895,–

Vesta
210T polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
se stojáčkem má 2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsu, po celé
své délce zip s vnitřní klopou, z lehkého rychleschnoucího
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 27,80/Kč 755,–

Vesta
180g/m², vnější vrstva: polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: polyester, podšívka: 190T Taff eta®
se stojáčkem má 2 přední kapsy, náprsní kapsu, kapsu na
mobil a vnitřní kapsu, po celé své délce zip s légou na patenty,
zadní část vesty je prodloužená, dvojitě prošitá a je vyrobena 
z příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 39,–/Kč 1055,–

Zimní parka
vnější vrstva: 100% Storm-Dri TPU polyester, vnitřní vrstva:
100% polyester
2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsu, refl exní prvky, podlepené
švy a skrytou kapuci v límci, na rukávech jsou nastavitelné
manžety na suchý zip, vnitřek  je vyroben z příjemného 
teplého fl eecu, spodní lem se dá nastavit pomocí stahovací 
šňůrky, bunda má prodlouženou délku a je vyrobena z materi-
álu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 49,–/Kč 1320,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.400M Result | R400M
Pánská bunda 3v1
280g/m², vně 100% polyester ripstop, podšívka: 100%
polyester, uvnitř: 2-vrstvý soft shell 280g/m², 100% polyester
vnější bunda prodyšnosti (3.000g/m²/24h), vodní sloupec
(3.000mm), větruodolná, vypasovaný střih, zateplený stojací 
límec, label k odstřižení, odnímatelná zateplená kapuce s
refl exní šňůrkou, dvoucestný zip, s légou a suchým zipem,
boční kapsy i náprsní kapsa na zip, elastická manžeta rukávu
se suchým zipem, stahovatelný okraj bundy, vnitřní soft shell 
bunda vodě i větru odolná, prodyšná, 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

8 4 € 119,–/Kč 3225,–

30.400F Result | R400F
Dámská bunda 3v1
280g/m², vně 100% polyester ripstop, podšívka: 100%
polyester, uvnitř: 2-vrstvý soft shell 280g/m², 100% polyester
vnější bunda prodyšnosti (3.000g/m²/24h), vodní sloupec
(3.000mm), větruodolná,vypasovaný střih, zateplený stojací 
límec, label k odstřižení, odnímatelná zateplená kapuce s
refl exní šňůrkou, dvoucestný zip, s légou a suchým zipem,
boční kapsy i náprsní kapsa na zip, elastická manžeta rukávu
se suchým zipem, stahovatelný okraj bundy, vnitřní soft shell 
bunda vodě i větru odolná, s 2 bočními a 1 vnitřní kapsou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 4 € 110,–/Kč 2980,–

10.040F Russell | 040F
Dámská 2 vrstvá soft shellová bunda
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka, soft shell bez mem-
brány-vyšší prodyšnost, voděodolný, lze prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 48,50/Kč 1315,–

10.040M Russell | 040M
Pánská 2 vrstvá soft shellová bunda
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka, soft shell bez mem-
brány-vyšší prodyšnost, voděodolný, lze prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 48,50/Kč 1315,–

10.041F Russell | 041F
Dámská soft shellová vesta
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka, soft shell bez mem-
brány, vyšší prodyšnost, voděodolný, lze prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 45,–/Kč 1220,–

10.041M Russell | 041M
Pánská soft shellová vesta
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka, soft shell bez mem-
brány, vyšší prodyšnost, voděodolný, lze prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 45,–/Kč 1220,–
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10.500M
Russell | 500M0M0M0

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.520F 
Russell | 520F
Dámská sportovní soft shellová 
bunda 5000
250g/m², vnější vrstva: 100% po-
lyester, vnitřní vrstva: 100% pletený 
polyester
bunda s kapsami, prodyšný materiál
(5.000 g/m²/24 h), který je odolný
vůči větru a vodě (5.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 97,–/Kč 2630,–

10.520M 
Russell | 520M
Pánská sportovní soft shellová 
bunda 5000
250g/m², vnější vrstva: 100% po-
lyester, vnitřní vrstva: 100% pletený 
polyester
bunda s kapsami, materiál (5.000g/
m²/24 h), který je odolný vůči větru
a vodě (5.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 97,–/Kč 2630,–

Pánská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% nylon
s kapucí, kapsy na zip, raglánové rukávy, materiál s TPU
vrstvou, který je prodyšný (2.000 g/m²/24h) a odolný vůči
větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1  € 76,–/Kč 2060,–

Dámská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% nylon
s kapucí, kapsy na zip, raglánové rukávy, materiál s TPU 
vrstvou, který je prodyšný (2.000 g/m²/24h) a odolný vůči
větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1  € 76,–/Kč 2060,–

Pánská bunda Hydra Plus 2000
140g/m², 100% nylon
rovného střihu s podšívkou, prodyšný materiál (2.000 g/
m²/24h) s TPU vrstvou, odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 56,–/Kč 1520,–
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100101 .1.1.114441MM
Russsssseleleee lll ||||| 1114111 1M

101010101010.1.1.1.11414141411414 FFFFFF
RuRuRuRuRRuRussssssssssssselelelelelellllllll |||||| 141414144441F1F1F1F11

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.140M 
Russell | 140M
Pánská 3 vrstvá soft shellová 
bunda
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan, 3 vrstvý soft shell 
vnitřní podšívka, reverzní zipy, 
náprsní kapsu, boční kapsy a po
celé své délce zip s ochranou na 
bradu, prodyšný materiál odolný 
vůči větru a vodě (5.000 mm), lze
prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 66,50/Kč 1800,–

10.140F 
Russell | 140F
Dámská 3 vrstvá soft shellová 
bunda
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan, 3 vrstvý soft shell 
vnitřní podšívka, reverzní zipy, 
náprsní kapsa, boční kapsy a po celé  
délce zip s ochranou na bradu, pro-
dyšný materiál, odolný vůči větru a
vodě (5.000 mm), lze prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 66,50/Kč 1800,–

10.141F 
Russell | 141F
Dámská 3 vrstvá soft shellová 
vesta
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan, 3 vrstvý soft shell
má vnitřní podšívku, reverzní zipy, 
náprsní kapsu, boční kapsy a po celé
své délce zip s ochranou na bradu,
prodyšný materiál odolný vůči větru
a vodě (5.000 mm), lze prát na
40° C
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 59,50/Kč 1610,–

10.141M 
Russell | 141M
Pánská 3 vrstvá soft shellová 
vesta
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan, 3 vrstvý soft shell 
vnitřní podšívka, reverzní zipy, 
náprsní kapsu, boční kapsy a po
celé své délce zip s ochranou na 
bradu, prodyšný materiál odolný 
vůči větru a vodě (5.000 mm), lze
prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 59,50/Kč 1610,–
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25.200000
SSOSS L'S | SuSuSuSurfrfrfrf

25.230000000
SOL'S | SSuSSSS rf KKKids

25.46000000
SOSOL'S | Missssstrar l

25.1.1. 161 99999
SOSOSOSOL'L'L S SSS SS ||||| ShShShhShSSSSS ororororeee

25.1171
SOL'S | Skateeee

25.3633300
SOL'S | WWiWW ldd

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Větrová bunda unisex
100% 210T nylon
elastické manžety, stahovací spodní lem a stahovací šňůrku v
límečku, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,20/Kč 360,–

Dětská větrová bunda
100% 210T nylon
elastické manžety, stahovací spodní lem a stahovací šňůrku v
límečku, z voděodolného materiálu
  5-6       7-8      9-11   15-16   12-14

110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

50 5  € 13,20/Kč 360,–

Pánská větrová bunda s podšívkou
100% 210T nylon, vnitřní vrstva: 100% polyester, žerzej
větrací otvory, několik kapes a boční rozparky, které se dají 
stáhnout pomocí šňůrky se zarážkami, na rukávech jsou
elastické manžety, kapuce je skrytá a dá se stáhnout pomocí 
šňůrek se zarážkami, z materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 36,–/Kč 975,–

Větrová bunda unisex
100% nylon, 210T
raglánové rukávy, přední kontrastní zip a boční kapsy, na 
spodním lemu, kapuci a rukávech jsou elastické žebrované
manžety, dá se snadno složit
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 20,70/Kč 560,–

Zateplená větrová bunda unisex
vnější vrstva: 100% nylon, podšívka - síťovina: 100%
polyester
2 boční kapsy na zip, elastické manžety a kontrastní zipy, 
spodní lem se dá stáhnout pomocí šňůrek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5  € 41,–/Kč 1115,–

Vesta s kapsami
65% polyester, 35% bavlna
9 kapes - včetně kapsy na mobil, podšívka je z jedné poloviny
z nylonové síťoviny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 29,80/Kč 810,–
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25.4660
SOL'S | Relax

2522525.4.4.4. 686 0
SSOSOL'L'SS || RoR xy

25.1616
SOL'S | Rebeeeel

25.16646 6
SOL'S | Volt

2525.1.11911 55
SOSOSOSSOSOL'L'SS ||| RaR cece MMenen

25.1194
SOL'S | Race Women

Swe
oprén mikina

N opren S
Neoprene 
NeopNeopren Swe tt
Neoprene Sweat
Neoprene Sweat
Neoprene Sweat
Neoprene Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.4660 
SOL'S | Relax
Pánská soft shellová bunda
340g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní 
kapsu, na rukávech jsou nastavitelné 
Velcro manžety, z prodyšného
materiálu (1.000 g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě
(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,50/Kč 1400,–

25.4680 
SOL'S | Roxy
Dámská soft shellová bunda
340g/m²,  96% polyester, 4% 
elastan
2 boční kapsy na zip a na rukávech
nastavitelné Velcro manžety, z pro-
dyšného materiálu (1.000 g/m²/24
hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 51,50/Kč 1400,–

25.1616 
SOL'S | Rebel
Stylová bunda Bomber
60g/m², vně: 100% nylon, voděo-
dolná, podšívka 100% polyester,
lehké vatování 100% polyester
stojací límec z žebrového úpletu,
zip stříbrné barvy, kapsa na rukávu 
na zip, 2 boční kapsy zapínání na
druky, žebrový úplet lemu a rukávů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,–/Kč 1630,–

25.1646 
SOL'S | Volt
Propínací mikina s kapucí
380g/m², 83% polyester, 13%
viskóza, 4% elastan, neopren piqué
kapuce uvnitř v kontrastní barvě,
šňůrka se zarážkou, velké našité
kapsy, úpletové zakončení rukávů
a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 68,50/Kč 1860,–

25.1194 
SOL'S | Race Women
Dámská soft shellová bunda
280g/m²,  96% polyester, 4% 
elastan
mírně zúžená, kvalitní zipy, stojáček,
2 boční kapsy na zip a nastavitelný
lem s elastickou šňůrkou, z příjem-
ného 2 vrstvého materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 30,50/Kč 825,–

25.1195 
SOL‘S | Race Men
Pánská soft shellová bunda
280g/m²,  96% polyester, 4% 
elastan
kvalitní zipy, stojáček, 2 boční 
kapsy na zip a nastavitelný lem s 
elastickou šňůrkou, z příjemného 2
vrstvého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 30,50/Kč 825,–
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25.5255
SOL'S | New Lookokokkokk WWWWWWomomoo enen

252 .5552525552 0
SOSOL'L'S S | NNNeNN w w LoLookkkk Men

25.6801
SOL'S | Rallye Women

2525.6.660011
SOSOOOOSOL'L S S | | RaRallllyeye MMenennn

25.6802
SOL'S | Replay WWWomommenenennen

22525.66060000000222
SOLL'L'S S | | ReReReReplplplayay MMen

2225255.6600000333
SOLL'L'L'LL SS | ReReeeRepplayyy Kids
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.5255 SOL'S | New Look Women
Dámská raglánová fl eecová mikina
250g/m², 250g/m², 100% polyester
se stojáčkem a kontrastními zipy, podšívka je vyrobena z
příjemného kartáčovaného fl eecu
S – M – L – XL

20 1  € 56,–/Kč 1525,–

25.5250 SOL'S | New Look Men
Pánská raglánová fl eecová mikina
250g/m², 100% polyester
se stojáčkem a kontrastními zipy, podšívka je vyrobena z
příjemného kartáčovaného fl eecu
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 56,–/Kč 1525,–

25.6801 SOL'S | Rallye Women
Dámská soft shellová vesta
340g/m²,  94% polyester, 6% elastan
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip a náprsní kapsu, z materi-
álu, který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšného materiálu
(1.000 g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 45,–/Kč 1225,–

25.6601 SOL'S | Rallye Men
Pánská soft shellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip a náprsní kapsu, z materi-
álu, který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšného materiálu
(1.000 g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 45,–/Kč 1225,–

Dámská soft shellová bunda s kapucí
94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a nastavitelnou kapuci, na
rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip, z materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšného materiálu (1.000
g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 71,–/Kč 1920,–

Pánská soft shellová bunda s kapucí
94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a nastavitelnou kapuci, na 
rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip, z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšného materiálu (1.000 
g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 71,–/Kč 1920,–

Dětská soft shellová bunda s kapucí
96% polyester, 4% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a kapuci bez nastavitel-
ných šňůrek, na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý
zip, z prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
6 Y – 8 Y – 10 Y – 12 Y

10 1  € 62,50/Kč 1690,–
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25.1620
SOL'S | Ray Men

252 .1.1.1.1621
SOSOSOSOOOS L'L'L'LL S S S S | | | | Ray Womemmmm n

25.1170
SOL'S | Ride Wommmenenennnn

25.11999933333
SOOOOOOL'S | Rideddddd  Men

25.46661
SOL'S | RoRockckck MMMMMMenen

25.44446686868111
SOS L'S | RoRoRoRoR ckckck WWommenennen

DaunenDaunenDaunenPuchDauneDauneDauneDauneDaunePeříPeříauneaunaunnauneauneauneauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenPuchDauneDauneDauneDauneDaunePeříPeříauneauaunnauneauneauneauneauneauneaune

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1620 SOL'S | Ray Men
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester 290T, vatování:
90% prachového peří 10% peří, vodoodpudivý materiál
vysoký límec s kapucí, chránič brady u zipu, elastická obruba
kapuce, rukávů a lemu bundy, 2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy s
lemem, složitelná do pytlíku se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 103,50/Kč 2810,–

25.1621 SOL'S | Ray Women
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester 290T, vatování:
90% prachového peří 10% peří, vodoodpudivý materiál
vypasovaný střih,vysoký límec s kapucí, chránič brady u zipu, 
elastická obruba kapuce, rukávů a lemu bundy, 2 vnitřní kap-
sy, 2 boční kapsy s lemem, složitelná do pytlíku se stahovací 
šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 103,50/Kč 2810,–

25.1170 SOL'S | Ride Women
Dámská zateplená bunda
180g/m², 180g/m², vnější vrstva: 100% polyester, výplň:
100% polyester, podšívka: 100% nylon
kontrastní zipy, vysoký stojáček a 2 přední kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 62,50/Kč 1700,–

25.1193 SOL'S | Ride Men
Pánská lehká polstrovaná bunda
180g/m²,  vnější vrstva: 100% polyester, výplň: 100% 
polyester, podšívka: 100% nylon
má kontrastní zipy, vysoký stojáček a 2 boční kapsy na zip, z
příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 62,50/Kč 1700,–

25.4661 SOL'S | Rock Men
Zimní soft shellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
3 přední kapsy na zip, kapsu na rukávu, vnitřní kapsu na zip
a síťované kapsy na suchý zip, na rukávech jsou nastavitelné
manžety na suchý zip s vnitřními elastickými manžetami, má
zateplenou polyesterovou podšívku a odnímatelnou kapuci, z 
prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je odolný 
vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 123,–/Kč 3330,–

25.4681 SOL'S | Rock Women
Dámská zimní soft shellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
má odnímatelnou kapuci, 3 přední kapsy na zip, kapsu na
rukávu a vnitřní kapsu na zip, na rukávech jsou nastavitelné
manžety na suchý zip s vnitřními elastickými manžetami, má
zateplenou polyesterovou podšívku, z prodyšného materiálu
(1.000 g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 123,–/Kč 3330,–
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25.4340
SOL'S | River

2525.3.35050000
SOL'S S | Recocordd

25555 444.4333333 00
SOL'''SS | RaRaininboboww

25.400111
SOL'S | Winnnnnererer

2525.4.4000022
SOSOL'L'S S | | WaWarmmmm

25.590000
SOL'S | ViVipeperrr
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UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Parka s podšívkou unisex
100% polyester, vnitřní vrstva: prošívaný polyester
parka má Velcro zip, skryté patenty, 2 vnitřní kapsy a 2 vnější 
kapsy, na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip,
kapuce je skrytá a dá se stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami, 
límeček je podšitý černým fl eecem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 44,50/Kč 1210,–

Parka s podšívkou unisex
100% polyester
stojáček, 2 přední kapsy, krytý přední zip a zapínání na paten-
ty, na konci rukávů jsou nastavitelné manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 63,50/Kč 1715,–

Parka na plachtění unisex
100% taslan polyester s PVC, podšívka: fl eece
vysoký stojáček s fl eecovou podšívkou, 2 přední kapsy s
klapkou a 1 vnitřní náprsní kapsu, na rukávech jsou refl exní 
prvky a nastavitelné manžety na suchý zip, kapuce je skrytá a 
dá se stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami, z materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 86,–/Kč 2335,–

Oboustranná vesta unisex
100% 210T nylon polyester
2 vnější boční kapsy v kontrastních barvách a fl eecovou 
podšívku
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5  € 22,80/Kč 620,–

Prošívaná vesta unisex
100% 210T nylon polyester
2 boční kapsy na zip a fl eecovou podšívku v kontrastní barvě. 
z příjemného voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 32,–/Kč 875,–

Zateplená vesta
100% polyester potažený TPU mikrovláknem, podšívka: 190T
nylon
s vysokým prošívaným stojáčkem, několik kapes, elastické prů-
ramky a zip s légou na patenty, v kapse a límečku je díra pro 
sluchátka, z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 46,–/Kč 1245,–
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05.5200 StStStttttedededdede maman 
Active Paddeddd JaJaJaJackckckcketetetet

00050000 ...5300 Steddmamman n
cAcAcAcAcActititititiitivvee Padded JaJJ ckett Womommmene

05.5320 Steddddmamamm nn || AcA tivee 
Urban Padded Jacccckekekeket WoWomem n

05050505.5.5.522222 000 StStStedededmamamaan | Activee
UrUrrU babbab n PaPaaadddddededed JJacackkkek t

181818188.9.9650
TeTeTeTee eee JaJaJJaJJaJ ysyyyy || 99650000

181888.9.965665556 111
TeTee e JaJaJ yssys ||| 9996565565566 11111

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.5200 Stedman
Active Padded Jacket
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva a podšívka: 100% nylon, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, kapuce v límci, kontrastní zipy a 2 boční 
kapsy na zip, materiál odolný vůči větru a vodě, malý neutrální 
label
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 63,50/Kč 1715,–

05.5300 Stedman 
Active Padded Jacket Women
Dámská prošívaná bunda
vnější vrstva a podšívka: 100% nylon, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, bunda má kontrastní zipy a 2 boční kapsy 
na zip, z lesklého nylonu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL

10 1 € 63,50/Kč 1715,–

05.5320 Stedman
Active Urban Padded Jacket Women
Dámská prošívaná bunda
100% polyester
bunda s odnímatelnou kapucí, má stojáček, 2 boční kapsy na
zip a rozparky na rukávech, z velmi teplého materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL

10 1 € 82,50/Kč 2230,–

05.5220 Stedman 
Active Urban Padded Jacket
Pánská prošívaná bunda
100% polyester
bunda s odnímatelnou kapucí, má stojáček, 2 boční kapsy na
zip a rozparky na rukávech, z velmi teplého materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 73,–/Kč 1975,–

18.9650 Tee Jays | 9650
Pánská business bunda „New York“
100% polyamid, podšívka: 100% polyester
2 přední kapsy, vnitřní kapsu a pletené manžety, z prodyšného
materiálu (3.000 g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000 mm), díky vnitřnímu zipu vhodná k potisku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 87,–/Kč 2355,–

18.9651 Tee Jays | 9651
Dámská business bunda „New York“
100% polyamid, podšívka: 100% polyester
2 přední kapsy, 1 vnitřní kapsu a pletené manžety, z pro-
dyšného materiálu (3.000 g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000 mm), díky vnitřnímu zipu vhodná k
potisku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 87,–/Kč 2355,–
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181818.9.9.995151515 4444
TeTeTeTeeeee JaJaJJaysysysys ||| 9995151514444

18188888.9.9.9.9.9. 55555555 4444
TeTTeTee JaaJaysysysysy ||| 9999555555555554444

1888 9999. 515151515 00000000
TTeTeee JaJaJaJaaaysysysyss ||| 9995555151555100

18.9555555000000
TeTeTeTeTeTeTee Jays ||| 999995555550000

18181181 .9.9.999.9535353535 0000
TeTeTeTeeeee JaJaJaJaJ ysysysysyy ||| 999999535353535300000

118118.957577577700000
TeTeTeTeTeTee e ee JaJaJaaJaysysyysysyy || 9999999955700

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9514 Tee Jays | 9514
Pánská soft shellová bunda s kapucí
290g/m²,  3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TJtech membrána
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu, YKK zipy
a kapsu na rukávu, na rukávech je nastavitelný
elastický lem, z prodyšného materiálu (3.000
g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(6.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 91,–/Kč 2465,–

18.9554 Tee Jays | 9554
Dámská módní 3 vrstvá soft shellová bunda 
s kapucí
290g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TJtech membrána
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu, YKK zipy
a kapsu na rukávu, na rukávech je nastavitelný
elastický lem, z prodyšného materiálu (3.000
g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(6.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 91,–/Kč 2465,–

18.9510 Tee Jays | 9510
3 vrstvá soft shellová bunda
290g/m²,  3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TJtech membránou
pánská bunda se stojáčkem, má 2 vnitřní kapsy
na zip, náprsní kapsu a YCC zipy, z prodyšného 
materiálu (3.000 g/m²/24h), který je odolný
vůči větru a vodě (6.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 70,50/Kč 1905,–

18.9550 Tee Jays | 9550
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
290g/m²,  3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TJtech membránou
dámská bunda se stojáčkem, má 2 vnitřní kapsy
na zip, náprsní kapsu a YCC zipy, z prodyšného 
materiálu (3.000g/m²/24h), který je odolný vůči
větru a vodě (6.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 70,50/Kč 1905,–

18.9530 Tee Jays | 9530
Soft shellová bunda do každého počasí
270g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex mit TJtech membrána
má vnitřní kapsu, 2 velké boční kapsy, kapsu na
rukávu, YKK zipy a podlepené švy, na rukávech
jsou nastavitelné elastické manžety, z prodyšné-
ho materiálu (5.000 g/m²/24h), který je odolný
vůči větru a vodě (10.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 161,50/Kč 4370,–

18.9570 Tee Jays | 9570
Dámská soft shellová bunda do každého 
počasí
270g/m²,  3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TJtech membrána
má vnitřní kapsu, 2 velké boční kapsy, kapsu na
rukávu, YKK zipy a podlepené švy, na rukávech
jsou nastavitelné elastické manžety, z prodyšné-
ho materiálu (5.000 g/m²/24h), který je odolný
vůči větru a vodě (10.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 161,50/Kč 4370,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9525 Tee Jays | 9525
Elastická soft shellová bunda
270g/m², 3 vrstvá konstrukce, 90% polyester, 
10% spandex s TJtech membrána, vnitřní vrstva: 
mikrofl eece
2 velké boční kapsy na zip, kapsu na rukávu,
vnitřní kapsu s mp3 vstupem, YCC zipy a
nastavitelné elastické manžety na rukávech, z
prodyšného materiálu (5.000 g/m²/24h), který 
je odolný vůči větru a vodě (10. 000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,–/Kč 2410,–

18.9565 Tee Jays | 9565
Dámská elastická soft shellová bunda
270g/m², 270g/m², 3 vrstvá konstrukce, 90% 
polyester, 10% spandex s TJtech membrána,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 velké boční kapsy na zip, kapsu na rukávu,
vnitřní kapsu s mp3 vstupem, YCC zipy a
nastavitelné elastické manžety na rukávech, z
prodyšného materiálu (5.000 g/m²/24h), který 
je odolný vůči větru a vodě (10.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,–/Kč 2410,–

18.9620 Tee Jays | 9620
Pánská péřová bunda „Vancouver“
vnější vrstva: 100% polyester 400T, podšívka:
100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 
10% peří
bunda se stojáčkem a 2 bočními kapsami na zip. 
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, je
vhodná na celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 155,–/Kč 4205,–

18.9621 Tee Jays | 9621
Dámská péřová bunda „Vancouver“
vnější vrstva: 100% polyester 400T, podšívka:
100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 
10% peří
bunda se stojáčkem a 2 bočními kapsami na zip,
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, je
vhodná na celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 155,–/Kč 4205,–

18.9636 Tee Jays | 9636
Pánská prošívaná bunda „Milano“
vnější vrstva: 100% polyester 300T, podšívka a
výplň: 100% polyester
zateplená bunda, stojáček s knofl íčkem a 2 boční 
kapsy na patent, je vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 99,50/Kč 2690,–

18.9637 Tee Jays | 9637
Dámská prošívaná bunda „Milano“
vnější vrstva: 100% polyester 300T, podšívka a
výplň: 100% polyester
zateplená bunda, stojáček s knofl íčkem a 2 boční 
kapsy na patent, je vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 99,50/Kč 2690,–
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18181818.99.9.996666600
TeTeeTeeeee JaJaJaJaJaysysyysys || 9966600

18188888 9.9.966666 11
TeTeTeeee ee JaJaysys || 99966666661111111

1818.9. 662
TeTee Jays | 9666666622

18181818.9.9666333
TeT e eeee JaJaJaJaJaaysysy || 99666663333

18188.9.966666 4444444
TeTeee JaJaJays | 9996666666 4444

181818.9.9.9.99666666665555
TeTeTeTee e e ee JaJaJaJaysysysyss |||| 9996666666 555

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9660 Tee Jays | 9660
Pánská prošívaná bunda Richmond
100% 310T nylon, vatování 100% polyester
klasický lehce vypasovaný střih, stojací límec
uvnitř kord, mosazný zip, 2 boční kapsy na druky,
na loktech vsadka z kordu, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 87,–/Kč 2355,–

18.9661 Tee Jays | 9661
Dámská prošívaná bunda Richmond
100% 310T nylon, vatování 100% polyester
klasický lehce vypasovaný střih, stojací límec
uvnitř kord, mosazný zip, 2 boční kapsy na druky,
na loktech vsadka z kordu, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 87,–/Kč 2355,–

18.9662 Tee Jays | 9662
Pánská prošívaná bunda Berlin
100% 310T nylon, vatování 100% polyester
vypasovaný střih, stoják s kapucí uvnitř, kovové
zipy a druky, vnitřní kapsa, 2 postranní kapsy a
kapsa na rukávu na zip, boční vsadka s vertikál-
ním štepováním, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 91,–/Kč 2465,–

18.9663 Tee Jays | 9663
Dámská prošívaná bunda Berlin
100% 310T nylon, vatování 100% polyester
vypasovaný střih, stoják s kapucí uvnitř, kovové
zipy a druky, vnitřní kapsa, 2 postranní kapsy a
kapsa na rukávu na zip, boční vsadka s vertikál-
ním štepováním, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 91,–/Kč 2465,–

18.9664 Tee Jays | 9664
Pánská vesta Berlin
100% 310T nylon, vatování 100% polyester
vypasovaný střih, stojací límec, kovové zipy a 
druky, vnitřní kapsa, 2 boční kapsy na druky,
boční vsadka s vertikálním štepováním, přístup
pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kč 1905,–

18.9665 Tee Jays | 9665
Dámská vesta Berlin
100% 310T nylon, vatování 100% polyester
vypasovaný střih, stojací límec, kovové zipy a 
druky, vnitřní kapsa, 2 boční kapsy na druky,
boční vsadka s vertikálním štepováním, přístup
pro branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 70,50/Kč 1905,–
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181818.9.999626262626666
TeTeTeee JaJaJaysysys ||| 9999626262662262666666

18.9627
Tee Jays | 96277

1118188.9.9626 88888
Teee JaJaaysysysy |||| 99999626266 88

181888.99626299
TeTeee JJJaJaysys || 9962626 99

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9626 
Tee Jays | 9626
Pánská „crossover“ bunda
100% polyester 300T, soft shell: 
95% polyester, 5% spandex
2 velké vnější kapsy, zapínání na zip,
vatování z PES, elastické lemy, vnitř-
ní kapsa, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 97,–/Kč 2635,–

18.9627 
Tee Jays | 9627
Dámská „crossover“ bunda
100% polyester 300T, soft shell: 
95% polyester, 5% spandex
lehce propasovaný střih, 2 velké 
vnější kapsy, zapínání na zip, PES
vatování, elastické lemy, vnitřní 
kapsa, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 97,–/Kč 2635,–

18.9628 
Tee Jays | 9628
Pánská „crossover“ bunda s
kapucí
100% polyester 300T, soft shell: 
95% polyester, 5% spandex
přiléhavý střih, dvě velké vnější 
kapsy, vnitřní kapsy, vnější náprsní 
kapsa, CMZ zip, nastavitelná 
kapuce, vatovaná podšívka, elastické 
lemy, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 101,50/Kč 2745,–

18.9629 
Tee Jays | 9629
Dámská „crossover“ bunda s
kapucí
100% polyester 300T, soft shell: 
95% polyester, 5% spandex
přiléhavý střih, dvě velké vnější 
kapsy, vnitřní kapsy, vnější náprsní 
kapsa, CMZ zip,nastavitelná kapuce,
vatovaná podšívka, elastické lemy, 
vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 101,50/Kč 2745,–
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CROSSOVER COLLECTION
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18.963322
Tee Jays || 996366 2

18.9633
Tee Jays | 9633

18.996446422222
Tee Jaayys |||| 99996464422

11818181818.9.9.9.9.9.96464646466 33333
TeTeTeTeTeTeeeeeee JaJaJaJaJaysysysys ||||| 99999964646 333

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9632 
Tee Jays | 9632
Pánská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy, odolná 
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,50/Kč 1825,–

18.9633 
Tee Jays | 9633
Dámská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy odolná
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,50/Kč 1825,–

18.9642 
Tee Jays | 9642
Pánská bunda „Sumit“
100% polyester
s odepínací kapucí, vnitřní kapsy,
YKK zipy, podlepené švy a elastické
manžety na rukávech, z prodyšného
materiálu (5.000g/m²/24h),
který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 145,–/Kč 3925,–

18.9643 
Tee Jays | 9643
Dámská bunda „Sumit“
100% polyester
vnitřní kapsy, YKK zipy, podlepené
švy a elastické manžety na rukávech.
z prodyšného materiálu (5.000 g/
m²/24h), který je odolný vůči větru
a vodě (5.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 145,–/Kč 3925,–
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deep navy

black

deep navy

rock grey rock grey
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18.96363330
TeTeeee JaJaysss || 9963636300

1818181818.9.9.9.996363636363111
TeTeTeTeeeeeee JaJaJaJaJaysysysysy |||| 99999636363111

18181818818.9.9.9.9963636363344444
TeTeTeTeTeeeeee JaJaJaJaJ ysysysysy |||| 99999963636363634444

11818188.9.9636363633355555
TeTeTeeTeT e JaJaysys ||| 999636363555555

18.99636388
Tee Jaayys || 99636363338

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9630 
Tee Jays | 9630
Pánská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda. vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy, z 
materiálu, který je odolný vůči vodě
a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 85,50/Kč 2320,–

18.9631 
Tee Jays | 9631
Dámská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy, odolná 
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 85,50/Kč 2320,–

Pánská bunda s kapucí „Zepelin“
100% 300T polyester
kvalitní přední zipy, vnitřní kapsu a pevnou kapuci, z prodyš-
ného materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 93,–/Kč 2520,–

Dámská bunda s kapucí „Zepelin“
100% 300T polyester
kvalitní přední zipy, vnitřní kapsu a pevnou kapuci, z prodyš-
ného materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 93,–/Kč 2520,–

Dámský kabát „Zepelin“
vnější vrstva: 100% polyester 300T, podšívka a výplň: 100%
polyester
kabát s kapucí, 2 boční kapsy na zip a dvoucestný zip, z 
lehkého materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 116,–/Kč 3140,–
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Shirts, 
Business & Trousers

Baumwolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gekämmte Baumwolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und
kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch-
wertiger, feiner, kräft iger und gleichmäßiger, die Oberfl äche 
ebenmäßig.

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute
Lichtbeständigkeit
Polycotton – Mischung von Baumwolle und Polyester, um
Vorteile beider Materialien zu nutzen

Stretch (Symbol) -  kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt
wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des
Artikels zu erreichen

Webarten:

Twill – in Köperbindung gewebter Stoff , schräg verlaufende
Bindungsstruktur, bekannteste Verwendung für Jeansstoff ,
strapazierfähige, geschmeidige Stoff e mit warmen Griff 

Herringbone (Fischgrätmuster)
Webart, diagnoales Webmuster, das an ein Fischskelett mit

g
dichtes Gewebe, häufi g im Bereich Business Casual verwendet

Oxford – in Leinwandbindung gewebter Stoff , Zweifarbigkeit
durch Verwendung von weißen Fäden im Schuss und farbigen 
in der Kette, strapazierfähiger, weicher Stoff , der an kühleren 
Tagen warm hält und vorwiegend für Sport- und Freizeitklei-
dung, häufi g auch in Kombination mit Button-Down Kragen,
verwendet wird

Popeline – in Leinwandbindung dicht gewebter Stoff , atmungs-
aktives, strapazierfähiges, glattes und leichtes Material, das
aufgrund seiner Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit zu den
gebräuchlichsten Hemdenstoff en zählt. 

Popeline Baumwolle
wolle oder mit geringem Elasthananteil (Stretch)

Popeline Mix – widerstandsfähiger durch Mischung von Baum-
wolle und Polyester

new
190 verschiedene Hemden, Blusen,
Pullover, Strickjacken und Hosen
15 Neuheiten 

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren, Damen und 
Kinder

Neutrales Größenlabel (kein Marken-
)

Kent Kragen – eleganter, klassi-
scher, spitzer, kurzer Kragen, für fast

en,
sowie Fliege geeignet.

New Kent Kragen – elegante 
Mischung aus Kent und Haifi schkra-
gen, weniger breit als der Haifi sch,
weniger spitz zulaufend als der klas-

tenknoten 
geeignet

Haifi sch Kragen – wird auch als
Cutaway oder italienischer Kragen 
bezeichnet, weit auseinander liegen-
de Kragenspitzen (ähnlich Haifl os-
sen), abhängig davon wie weit die
Spreizung ist, eignen sich schmale
bis voluminöse Krawattenknoten

Button-Down Kragen – Kragen-
schenkel sind mit Knöpfen befestigt,
sportlicher Kragen, der vorwiegend
in der Freizeit  und ohne Krawatte
getragen wird

Kragenstäbchen – werden im Kra-
gen angebracht um das Rollen oder
Wellen der Kragenspitzen zu verhin-
dern, können herausnehmbar oder
eingenäht sein und aus zahlreichen 
verschiedenen Materialien beste-
hen (am häufi gsten wird Kunststoff  
verwendet)

Shirts, 
Business & Trousers

BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokouwolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gutigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gu
auszeichnetauszeichnet

Česaná bavlnaGekämmte BauGekämmte B
k Fk F  – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwollewol  wird vor dem Spinnen parallelisiert und  wird vor dem Spinnen parallelisiert und

erden entfernt Dadurch wird das Garn hochen entfernt Dadurch wird das Garn hochna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměrným kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hochern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch
wertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächewertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächepovrchemwertiger, fwertiger, f
ebenmäßiebenmäßi

PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost   meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr guteFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gutevelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
LichtbeständigkeitLi htb tä di k itPolybavlnaLichtbeständLichtbeständ
PolycottonPolycotton – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod oboudigkeitkeit

Mischung von Baumwolle und Polyester umMischung von Baumwolle und Polyester ummateriálůPolycottPolycott
V t il bV t il b

StrečStretcStretc
El thEl th (symbol) – značka pro pružný materiálch (Symbol) ch (Symbol)   kennzeichnet dehnbarekennzeichnet dehnbare

han Synthetikfaser die in geringen Mean Synthetikfaser die in geringen MeElastanElasthanElasthan
i di d – syntetické vlákno používá se v menším rozsahu zan  Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetztSynthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt

m eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desúčelem získání pružnosti a stability tvaru výrobkuwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestäwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestä
Artikels zu erreichenArtikels zu erreichen

Druhy tkaniva:Webarten:Webarten:

TwillTwillTwill
Bi dBi d  – tkaná látka, napříč běžící vazba vláken, nejznámější   in Köperbindung gewebter Stoff , schräg verlaufendein Köperbindung gewebter Stoff , schräg verlaufende

ungsstruktur bekannteste Verwendung für Jeansstoffgsstruktur bekannteste Verwendung für Jeansstoffpoužití u džínoviny, je odolná, poddajná a teplá na dotekBindungsstruktur, bekannteste Verwendung für JeansstoffBindungsstruktur, bekannteste Verwendung für Jeansstoff
strapazierfähige geschmeidige Stoffe mit warmen Griffstrapazierfähige geschmeidige Stoffe mit warmen Griff

i b bí k iHerringbone (FischgrätmusteHerringbone (Fischgrätmuste – příbuzný typ tkaní jako Twill,r)r) – dem Twill artverwandte– dem Twill artverwandte 
diagonální vzor vlákna, který připomíná rybí kost, je rychle-Webart, diagnoales Webmuster, das an ein Fischskelett mitWebart, diagnoales Webmuster, das an ein Fischskelett mit 
schnoucí, snadná na žehlení, hustá tkanina často používaná proGräten erinnert, schnell trocknend, leicht zu bügeln, starkes, Gräten erinnert, schnell trocknend, leicht zu bügeln, starkes, 
b l k ldichtes Gewebe, häufi g imdichtes Gewebe, häufi g im

durch Vdurch V ixuerwendung von weißen Fäden im Schuss und farbigen erwendung von weißen Fäden im Schuss und farbigen 
eploin der Kette, strapazierfähiger, weicher Stoff , der an kühleren in der Kette, strapazierfähiger, weicher Stoff , der an kühleren 

ve studených dnech, je vhodná také pro sport a volný čas, častoTagen warm hält und vorwiegend für Sport- und Freizeitklei-Tagen warm hält und vorwiegend für Sport- und Freizeitklei-
vdung, häufi g auch in Kombinatiodung, häufi g auch in Kombinatio

paktives, aktives, – plátěná hustá tkanina, prodyšná, odolná, hladká astrapazierfähiges, glattes und leichtes Material, dasstrapazierfähiges, glattes und leichtes Material, das
lehká, díky svým vlastnostem nejčastěji používaná látka na košileaufgrund seiner Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit zu denaufgrund seiner Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit zu den 

lí b lPopeline BaumPopeline Baum – čistá bavlna nebo s malým obsahem elastanumwollewolle – Hemden und Blusen aus reiner Baum- – Hemden und Blusen aus reiner Baum-
wolle owolle o

PopelínPopelinPopelin
wolle unwolle un – mix – odolný díky směsi bavlny a polyesterue MixMix  widerstandsfähiger durch Mischung vowiderstandsfähiger durch Mischung vo

d PolyesterP l

Certifi kace:
Všechny značky v této kategoriii mají OOeko-Teex standard 
100 certifi kaci. U jednotlivých ccertifikkátů se ddá zjistit,
které artikly jsou certifi kovány.

Další informace k certifi kacím, ttextilním sdružžením a
iniciativám získáte na stranách 22-3.

190190190 ý , , pverschiedene Hemden, Blusen,verschiedene Hemden, Blusen,
rů, pletených vest a kalhotPullover, Strickjacken und Pullover, Strickjacken und 
151515 novinekNeuheitNeuheit

Top prodejné výrobkyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány, dámy i dětiErhältlich für Herren, Damen unErhältlich für Herren, Damen un
KinderKi d

Neutrales Größenlabel (kein MarkenNeutrales Größenlabel (kein Marken
se značkou) za krkemlabel) im Nackenlabel) im Nacken

K líKent KrageKent Krage – elegantní, klasickýenn – eleganter, klassi-– eleganter, klassi-
l d k k k h dscher, spitzer, kurzer Kragen, für fasscher, spitzer, kurzer Kragen, für fas
téměř všechny druhy kravatových alle Krawattenknoten und –formealle Krawattenknoten und –forme

lů lkůsowie Fliege gsowie Fliege g

lMischung aus KenMischung aus Ken lnt und Haifi schknt und Haifi schk
mezi typen Kent a Haifi sch, užší než gen, weniger breit als der Haifi sch,gen, weniger breit als der Haifi sch, 

fi hweniger spitz zulaufend als der kweniger spitz zulaufend als der k
vhodný pro každou kravatusische Kent, für alle Krawatsische Kent, für alle Krawat

fi h lCutaway oder itCutaway oder it – je označován jako talienischer Kragen alienischer Kragen 
Cutaway nebo italský límec, špičkybezeichnet, weit auseinander liegebezeichnet, weit auseinander liege
de Kragenspitzen (ähnlich Haifl os-de Kragenspitzen (ähnlich Haifl os-
žraločí ploutve), přesto se hodí i pro sen), abhängig davon wie weit diesen), abhängig davon wie weit die 

k l k lSpreizung ist, eignen sich sSpreizung ist, eignen sich s

líButton-Down KrageButton-Down Krage (s knofl íčky) enn – Kragen- – Kragen-
–schenkel sind mit Knöpfen befestigtschenkel sind mit Knöpfen befestig

flsportlicher Kragen, der vorwiegendsportlicher Kragen, der vorwiegend
límec, košile s tímto límcem jsou vhod-in der Freizeit  und ohne Krawattein der Freizeit  und ohne Krawatte 

ý čas a nosí se bez kravatgetragen wirdgetragen wird

Zpevnění límcegen angebracht ugen angebracht u
Wellen der KrageWellen der Krage –  dává se do špiček um das Rollen oderdas Rollen oder 

enspitzen zu verhinpitzen zu verhinlímců, aby se zamezilo ohýbání či ro-Wellen der Kragenspitzen zu verhinWellen der Kragenspitzen zu verhin
dern können herausnehmbar oderdern können herausnehmbar oderlování límce, mohou být odnímatelnédern, können herausnehmbar oderdern, können herausnehmbar oder
eingenäht sein und aus zahlreicheneingenäht sein und aus zahlreichennebo všité, z nejrůznějších materiálů,eingenäht sein und aus zahlreichen eingenäht sein und aus zahlreichen
verschiedenen Materialien besteverschiedenen Materialien bestenejčastěji z plastůverschiedenen Marschiedenen Ma
hen (am häufigstehen (am häufigste



01.055855 0
B&C | Loooondon

01..0520
B&C | || || Milano /wowowooomen

01.XF000011
BBB&C | Oxfoofofordrd LSL //memenn

0101010 .XF03
B&&&C CC C ||| || Oxford LSLSL //woooooommememm n

01..XF02
B&C || Oxford SSSSL //memenn

010 .XF04
B&&C | Oxford SSSLSL //women

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0580 B&C | London
Elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
dlouhý rukáv, vypasovaný střih, stejnobarevné knofl íčky (2 
náhradní), bez náprsní kapsy a záhybů na zádech pro možnost
potisku nebo výšivky,  možné prát na 40 °C
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 32,–/Kč 865,–

01.0520 B&C | Milano /women
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dlouhý rukáv, vypasovaný střih, stejnobarevné knofl íčky (2 
náhradní), bez náprsní kapsy a záhybů na zádech pro možnost
potisku nebo výšivky,  možné prát na 40 °C
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 32,–/Kč 865,–

01.XF01 B&C | Oxford LSL /men
Pánská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
kvalitní oxford košile s dlouhým rukávem, límeček s knofl íčky, 
dvojitě složené boční švy a na levé straně náprsní kapsa ,na-
stavitelné manžety se dvěma knofl íčky,  spodní lem zaoblený 
s bočními výztuhami, na zadní straně 2 záhyby s módním
prošitím, 2 náhradní knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 27,90/Kč 755,–

01.XF03 B&C | Oxford LSL /women
Dámská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
kvalitní tkanina, snadná údržba, měkký dámský límeček,
záševky na prsou a módní zaoblený spodní lem, manžety s
knofl íčky, 1 náhradní knofl íček
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 27,90/Kč 755,–

01.XF02 B&C | Oxford SSL /men
Pánská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
límeček s knofl íčky, dvojitě složené boční švy, na levé straně 
náprsní kapsa, úzké manžety, spodní lem  zaoblený s bočními
výztuhami,na zadní straně 2 záhyby s módním prošitím, 2
náhradní knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 26,–/Kč 705,–

01.XF04 B&C | Oxford SSL /women
Dámská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% oxford polyester
vysoce kvalitní materiál, snadná údržba, měkký dámský líme-
ček, záševky na prsou, moderní zaoblený spodní lem, úzké
manžety, 1 náhradní knofl íček
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 26,–/Kč 705,–
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01.8588889
B&C | DNNNNM ViViV sion ////men

01.88888689
B&C | DDDND M Visionnnnn /women

001.0P211111 B&C 
Blaack Tie LSL /men

010101010100 .00000P23 B&C
Blaacaa k kkkk Tie LSL /womennnnn

01..0.0P2P222 B&B&CC
Black TiTiee SSSSSSL L L /m/m/ enen

001.000000P2PP24 4444 B&C 
Blaack TiTTiTiTiee ee SSSSSSSSSL /women

Džínový twill
Jeansowy twill
Džínový twill
Džínový twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill

DžíJeansowy twill
Džínový twill
Džínový twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.8589 B&C | DNM Vision /men
Pánská džínová keprová košile, dlouhý rukáv
100% bavlna, džínový kepr
rovnný střih, cut-away límeček, vyztužený spodní lem, proší-
vání a knofl íčky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,–/Kč 925,–

01.8689 B&C | DNM Vision /women
Dámská džínová keprová košile, dlouhý rukáv
100% bavlna, džínový kepr
dámská džínová keprová košile s dlouhým rukávem, knofl íčky 
z antické mosazi, dvojité prošití a dámský límeček s prodlou-
ženou klapkou na první knofl ík, na rukávech manžety se dvě-
ma knofl íčky, ženský tvar díky záševkám na prsou a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,–/Kč 925,–

01.0P21 B&C | Black Tie LSL /men
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
zaoblený spodní lem, perleťové knofl íčky, límeček a čtvercové 
spodní výztuhy, na rukávech  nastavitelné manžety s knofl íčky 
(2 náhradní), delší střih, možnost nosit přes kalhoty
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 890,–

01.0P23 B&C | Black Tie LSL /women
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
měkký límeček, záševky na prsou, předním i zadním dílu,
zaoblený spodní lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na 
rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 890,–

01.0P22 B&C | Black Tie SSL /men
Popelínová elastická košile s krátkým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
perleťové knofl íčky (1 náhradní), zaoblený spodní lem, čtver-
cové boční výztuhy, dvojitě složené boční švy a na rukávech 
složený lem,záševky na zádech pro lepší vypasování
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,–/Kč 840,–

01.0P24 B&C | Black Tie SSL /women
Popelínová elastická košile s krátkým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
měkký límeček, perleťové knofl íčky (1 náhradní), zaoblený 
spodní lem, záševky na prsou a na rukávech složený lem,
záševky na zádech pro lepší vypasování
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,–/Kč 840,–

deep blue denim deep blue denim

black

coff ee bean

luxurious red

white

black

coff ee bean

luxurious red

white

black

coff ee bean

luxurious red

white

black

coff ee bean

luxurious red

225

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Sh

irt
s,

 B
us

in
es

s 
&

 T
ro

us
er

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

B&
C



01.0P44441
B&C | Heeeeritage LSLSLSL ////men

01.0000P44433
B&C | HeeH rir tatat gggeg  LSSLSSL /wommmem n

0011.0.0P4P422
B&CC C || HeHeririttagege SSSLSL //mennn

01.00P44
B&C | | HHeritage SSL /womeen

01.0000P62
B&C | Smart SSL /men

010101.0.0.0P6P6P6444
B&C C | | SmSmararart t t t SSSSS L L /women

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0P41 B&C | Heritage LSL /men
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100%  bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (2 náhradní), náprsní 
kapsa, zaoblený spodní lem, boční čtvercové výztuhy a dvojitě
složené boční švy, na rukávech manžety s jedním knofl íčkem, 
módní střih díky záševkám na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,40/Kč 740,–

01.0P43 B&C | Heritage LSL /women
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
měkký dámsky límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní 
lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na rukávech nastavi-
telné manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,40/Kč 740,–

01.0P42 B&C | Heritage SSL /men
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100%  bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky, náprsní kapsa, zaoblený 
spodní lem, čtvercové boční výztuhy, dvojitě složené boční 
švy a na rukávech složený lem, vypasování díky záševkám na 
zádech je košile pěkně vypasovaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 705,–

01.0P44 B&C | Heritage SSL /women
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100%  bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky, zaoblený spodní lem, 
záševky na prsou a na rukávech složený lem vypasovaný střih
díky záševkám na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 705,–

01.0P62 B&C | Smart SSL /men
Pánská popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
dolní lem po stranách zaoblený, kapsa na levém prsu, na
zádech vsadky a po celé své délce perleťové knofl íčky (2 
náhradní)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 23,40/Kč 635,–

01.0P64 B&C | Smart SSL /women
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (1 náhradní), zaoblený
spodní lem, záševky na prsou a na rukávech složený lem,
perfektní střih díky záševkům na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 23,40/Kč 635,–
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001.0T81
B&C | Sharp LSL /men

01.0T83
B&C | Sharp LSL /w// omen

01.000T8T8T82222
B&C | ShS arp SSL /m/ en

01.0T884444
B&C | Sharp pp SSSSSSSSL /women

01.0P61
B&C | Smart LSL /men

01.0000P63
B&C | Smart LSLLL /w// omen

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

01.0T81 B&C | Sharp LSL /men
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, zaoblený spodní lem, čtvercové
boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, nastavitelné man-
žety s knofl íčky (2 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, 
velmi módní díky záševkům
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 890,–

01.0T83 B&C | Sharp LSL /women
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
dámská keprová košile s dlouhým rukávem, náprsní kapsa,
měkký límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní lem, čtver-
cové boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, na rukávech  
nastavitelné manžety s perleťovými knofl íčky (1 náhradní), 
měkký materiál, snadná údržba,módní střih díky záševkům
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 890,–

01.0T82 B&C | Sharp SSL /men
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, zaoblený spodní lem, čtvercové
boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, nastavitelné man-
žety s knofl íčky (2 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, 
velmi módní díky záševkům
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 28,60/Kč 775,–

01.0T84 B&C | Sharp SSL /women
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, záševky na prsou, zaoblený
spodní lem, čtvercové boční výztuhy a dvojitě složené boční 
švy, na rukávech  nastavitelné manžety s perleťovými knofl íčky
(1 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, módní střih díky
záševkům
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 28,60/Kč 775,–

01.0P61 B&C | Smart LSL /men
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115 g/m², 60% polyester, 35% česaná bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (2 náhradní), náprsní 
kapsa, zaoblený spodní lem, boční čtvercové výztuhy a dvojitě 
složené boční švy, na rukávech manžety s knofl íčkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 705,–

01.0P63 B&C | Smart LSL /women
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
měkký dámský límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní 
lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na rukávech nastavi-
telné manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 705,–

white

black

dark grey

deep red

navy

white

black

dark grey

deep red

navy

white

black

dark grey

deep red

navy

white

black

dark grey

deep red

navy

white

black

deep red

business blue

navy

white

black

deep red

business blue

navy

227

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Sh

irt
s,

 B
us

in
es

s 
&

 T
ro

us
er

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

B&
C



16.51116 FF.FF O.LLL.LLL  
PPPoP plin Shhhih rttt SSLSLSL

16.5014 F.O.L.L.
Lady-Fit Poplin n ShShirirt t SSSSLL

16.511112 F.OOO.L.L  
OOxO ford SShihh rt SSSSLSL

1666 5.500000000 FFF.OOO.O L.
LLadyyy--F- it Oxford SSShirt SSL

11161 .5012 F.O.L. 
Laaaddydyyyy-Fit Poplin Shirt LSSSSLLLL

16161 .51111 88888 F.O.L. 
Poplplp in SSShirrrtrt LSL

161616161616.5.55.55.500000000002 2 22 22 F.F.F.F.FF O.O.O.O.O.O L.L.L.L. 
Laaadydydyddydy-F-F-F-F-FFititititt OOOOxfxfxfxfxx orororord d d d ShShShShS iriririirt t ttt LSL

16.511111 4 F.O.L.
Oxford SSSSShirt LSL

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská popelínová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 70% bavlna,30% polyester
zapínání na knofl íky tón v tónu, klasický
límec, náprsní kapsa, zaoblený okraj
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 25,10/Kč 680,–

Dámská popelínová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
přiléhavý střih, záševky na prsou i na zádech,
zaoblený lem, náprsní kapsa, knofl íky tón v
tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 23,90/Kč 650,–

Košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna,30% polyester
límec s knofl íčky, náprsní kapsa, robustní 
oxford tkanina, zaoblený okraj
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 27,50/Kč 745,–

Dámská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih, bez náprsní kapsy, klasický 
límeček, záševky na prsou i na zádech,
zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 26,20/Kč 710,–

Dámská popelínová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
1 náprsní kapsa, záševky na prsou i na
zádech, stejnobarevné knofl íčky, zaoblený
spodní lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 27,40/Kč 745,–

Pánská popelínová košile s dlouhým 
rukávem
120g/m², 55% bavlna,45% polyester
zapínání na knofl íky tón v tónu, klasickýlímec,
náprsní kapsa, zaoblený lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,70/Kč 780,–

Dámská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
přiléhavý střih, klasický límeček, záševky na
prsou i na zádech, zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,60/Kč 775,–

Košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna,30% polyester
límec s knofl íčky, náprsní kapsa, robustní 
oxford tkanina, zaoblený okraj,manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 30,–/Kč 815,–
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0202.00676722
JaJamememess & & & NiNiNicholollsosoon n | | JNJN 6672

02.06711
Jamess & Nichchhhholsosos n n | | JNJNNNN 66666771

02.0670
James & Nicholllsososon | JN 66770

02.00669
James & & Nicholson | JJN 66669

02.0674
Jammes & Nichcholson | JNN 6747

0202.0000676666 3
Jamemes & Niicholsosonn nnn | ||| JJNJNJNJ 6673

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0672 James & 
Nicholson | JN 672
Pánská popelínová košile „Wings“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, sklad na zadním
dílu, zaoblený okraj, snadná údržba,
„all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

02.0671 James & 
Nicholson | JN 671
Dámská popelínová košile
„Wings“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná
údržba, „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

02.0670 James & 
Nicholson | JN 670
Pánská popelínová košile „Dia-
monds“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, sklad na zadním
dílu, zaoblený okraj, snadná údržba,
„all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

02.0669 James & 
Nicholson | JN 669
Dámská popelínová košile „Dia-
monds“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih,klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná
údržba, design „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

02.0674 James & 
Nicholson | JN 674
Pánská popelínová košile 
„puntík“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, sklad na zadním
dílu,zaoblený okraj, snadná údržba,
„all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

02.0673 James & 
Nicholson | JN 673
Dámská popelínová košile
„puntík“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná
údržba, „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–
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02.0657
James & Nicholson | JN 657

02.0656
James & Nicholson | JN 656

02.0659
James & Nicholson | JN 659

02.0658
James & Nicholson | JN 658

02.0661
James & Nicholson | JN 661

02.0660
James & Nicholson | JN 660

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské svetrová vesta do V
260g/m², 100% česaná bavlna
Pánská svetrová vesta s výstřihem do véčka. Vesta je vyrobena 
z lehké pleteniny a může se prát v pračce.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 24,70/Kč 670,–

Dámská svetrová vesta do V
260g/m², 100% česaná bavlna
Dámská vypasovaná svetrová vesta s výstřihem do V. Vesta je 
vyrobena z lehké pleteniny a může se prát v pračce.
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 24,70/Kč 670,–

Pánský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
Pánský svetr s výstřihem do véčka. Svetr je vyroben z lehké
pleteniny a může se prát v pračce.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 30,–/Kč 815,–

Dámský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
Dámský mírně zúžený svetr s výstřihem do véčka. Svetr je
vyroben z lehké pleteniny a může se prát v pračce.
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1  € 30,–/Kč 815,–

Pánský kardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
Pánský kardigan s výstřihem do V. Svetr je vyroben z lehké 
pleteniny a může se prát v pračce.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 32,50/Kč 880,–

Dámský kardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
Dámský mírně zúžený kardigan s výstřihem do véčka. Svetr je
vyroben z lehké pleteniny a může se prát v pračce.
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1  € 32,50/Kč 880,–

black

anthracite 
melange

grey heather

forest green

green

camel

dark orange

red

bordeaux

glacier blue

royal

navy
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02.00616 7
Jaamemess & & NiN chchholoollsooon n |  JNJN 6661717

02.0616
James & Nichollssooonn n nn || || JNNN 66166

02.0638
JJaJ mes & Nichhhholololo sosoon n | | JNJNJN 666383833

020202022.00.0.006363637777
JaJaJamememeessss & &&& & NNNNiNN chhhhhhhhholololllolo sososososoon | | JNNNNN 6666373333

02.0648
James & Nichchchc olololssooon n | JN 648444

02.06477
James & & NNiiicholson | JNN 647

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0617 James & 
Nicholson | JN 617
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 46,50/Kč 1260,–

02.0616 James & 
Nicholson | JN 616
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 46,50/Kč 1260,–

02.0638 James & 
Nicholson | JN 638
Klasická pánská košile
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, tra-
dičně vypadající knofl íčky vyrobeny
z imitace rohoviny, klasický límeček,
zaoblený spodní lem, rukávy se dají 
srolovat a zapnout na knofl íček, 
vyrobena z kvalitního popelínu, 
který se snadno urdžuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 48,–/Kč 1300,–

02.0637 James & 
Nicholson | JN 637
Tradiční dámská košile
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, tradičně vypa-
dající knofl íčky vyrobeny z imitace
rohoviny, klasický límeček, zaoblený
spodní lem, rukávy se dají srolovat 
a zapnout na knofl íček, vyrobena z
kvalitního popelínu, který se snadno
urdžuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 48,–/Kč 1300,–

02.0648 James & 
Nicholson | JN 648
Pánská popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, límec a manžety
vypodloženy vzorovanou látkou,
kontrastní knofl íky a prošití, sklad
na zádech, zaoblený okraj, snadná
údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

02.0647 James & 
Nicholson | JN 647
Dámská popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety vypodlože-
ny vzorovanou látkou, kontrastní 
knofl íky a prošití, zaoblený okraj,
snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1105,–

*  tato barva dostupná jen u 02.0616 
(dámská varianta)

new

black/white graphite/white forest green/white green/white dark orange/white dark orange/blue/
white red/white bordeaux/white

purple/white* glacier blue/white blue/yellow/white royal/white royal/green/white navy/red/white navy/white turquoise/white

green/white

red/white

royal/white

green/white

red/white

purple/white

royal/white

white/grey white

white/white red

white/white
glight blue

white/blue white

white/navy 
white

white/grey white

white/white red

white/white
glight blue

white/blue white

white/navy 
white
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02.0664
James & Nicholsosonn ||| JNJNJ 66664

02.0666333
James & NiNiN chchholololsososonnn | | JNJNJNNN 6663636

02.0666888
James & NiNiNNiN chchchhololollsosos nnn | | JNJNN 6666868

02.0667
James & Niiccchchchc olo soonn | | | JNJNJN 6666676767

0202.0. 601
Jamees & Nicholololllllsososos n | | JNJNN 66666601010101000

02.0000600333333
James & & NiNiiiNiN chchchholololo sooson | JN 603
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0664 James & 
Nicholson | JN 664
Pánský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina,  lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 55,–/Kč 1490,–

02.0663 James & 
Nicholson | JN 663
Dámská svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina,  lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 55,–/Kč 1490,–

02.0668 James & 
Nicholson | JN 668
Pánský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina,  lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,–/Kč 1625,–

02.0667 James & 
Nicholson | JN 667
Dámský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina,  lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,–/Kč 1625,–

02.0601 James & 
Nicholson | JN 601
Popelínová košile s krátkým
rukávem
100g/m², 100g/m², 65% polyes-
ter, 35% bavlna
náprsní kapsa, zaoblený spodní lem,
límeček se spodním knofl íčkem,
knofl íky ve stejné barvě jako je
košile, vyrobena z materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 22,60/Kč 610,–

02.0603 James & 
Nicholson | JN 603
Popelínová košile s krátkým
rukávem
100g/m², 100g/m², 65% polyes-
ter, 35% bavlna
uzavřený límeček, zaoblený spodní 
lem a knofl íky ve stejné barvě
jako je košile, z materiálu, který se
snadno udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 21,70/Kč 590,–
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02.0642
James & Nicholson n || JN 6642

02.0646 1
JJaaJaJaJaames & & Nicholson | JNJJN 641

020 .0646444
Jamemes & & NiNichc olson | JN 64444

022.0.0644333
Jamemess & & NiNichchc ololsososoooonnnnn nn || ||| JJNJN 643

02.0600
James & Nicholssosoos n nn | || JNJNNNNNNN 66666000000000

02.00000006060606060600222222
James & &&&&&& NiNNNNN cchchchholololsososon n nn | JJNJNJNNJNNNNN 602

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0642 James & 
Nicholson | JN 642
Pánská košile, popelín, dlouhý
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, sklad na zádech,
náprsní kapsa, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 5 € 22,80/Kč 620,–

02.0641 James & 
Nicholson | JN 641
Dámská business košile, popelín,
dlouhý rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 22,80/Kč 620,–

02.0644 James & 
Nicholson | JN 644
Pánská košile, popelín, krátký
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, sklad na zádech,
náprsní kapsa, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 5 € 20,90/Kč 565,–

02.0643 James & 
Nicholson | JN 643
Dámská košile, popelín, krátký
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, zaoblené okraje, snadná
údržba, praní na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,90/Kč 565,–

02.0600 James & 
Nicholson | JN 600
Popelínová košile s dlouhým
rukávem
100g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
náprsní kapsa, zaoblený spodní lem,
límeček se spodním knofl íčkem,
knofl íky ve stejné barvě jako je
košile, nastavitelné manžety, z ma-
teriálu, který je snadný na údržbu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 24,20/Kč 655,–

02.0602 James & 
Nicholson | JN 602
Dámská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
100g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
mírně zúžený střih, zaoblený spodní 
lem, uzavřený límeček a knofl íky ve 
stejné barvě jako je košile, z materi-
álu snadného na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 22,60/Kč 610,–
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02.0634444
James & NiNiNiNiN chchololo sossonn | | || JNJNJNN 6666343434343

02022.0.0636333
Jamemem s s s && NiN cholsooooon n || JNJNJN 6663333333333

02.0632
James & Nicholson | JN 63222

02002.0.0006363663663631111
JaJaaJJJJ mememes s &&&&&& NiNiNiiNNN chchccc ololsosson nn || JNJ  631

02.0618
James & & Nicholo son | JJNJNJ 6666118811111

000200 .006161111199
JaJaJaaJaammmememm s s &&&& NiNN chchchhhhooolooo son | JN 619

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0634 
James & Nicholson | JN 634
Pánská košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
uvnitř manžety a límce proužky v kontrastní 
barvě, na konci rukávů manžety se 2 knofl íčky,
mírně zakulacený spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 42,50/Kč 1150,–

02.0633 
James & Nicholson | JN 633
Dámská košile s dlouhým rukávem
95% bavlna, 5% elastan
uvnitř manžet a límce proužky v kontrastní barvě, 
na konci rukávů jsou manžety se 2 knofl íčky,
vyrobena z materiálu, který se snadno udržuje
a žehlí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 42,50/Kč 1150,–

02.0632 
James & Nicholson | JN 632
Pánská pruhovaná košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
knofl íčky v kontrastní barvě, přední i zadní 
záševky, na konci rukávů manžety se 2 knofl íčky,
vyrobena z materiálu, který se snadno udržuje
a žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 42,50/Kč 1150,–

02.0631 
James & Nicholson | JN 631
Dámská pruhovaná košile s dlouhým rukávem
95% bavlna, 5% elastan
knofl íčky v kontrastní barvě, přední i zadní 
záševky, na konci rukávů manžety se 2 knofl íčky,
vyrobena z materiálu, který se snadno udržuje
a žehlí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 42,50/Kč 1150,–

02.0618 
James & Nicholson | JN 618
Popelínová košile
100g/m², 100% bavlna
zaoblený spodní lem, uvnitř límce a rukávů
neutrální barvy, vyrobena z vysoce kvalitního 
materiálu, který se snadno žehlí a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 46,50/Kč 1260,–

02.0619 
James & Nicholson | JN 619
Popelínová košile
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa, zaoblený
spodní lem, uvnitř límce a rukávů neutrální barvy,
vyrobena z vysoce kvalitního materiálu, který se 
snadno udržuje a žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 46,50/Kč 1260,–
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0202020202020200 .0.0616111
JaJaamemeem ss & & NiN chholololo sosososoon n n nn ||| | | JJJNJN 66111111

02.061613
JaJaJaamememees sss & & & & NiNiNichccc ololsososonnn ||| JNJNJ  613

02.0191
JaJames & Nichollsssos n n | | JNJNNNNN 191919999

020200 .0.0611144
Jaamemem ss & & NNNiN chchololsos nn || JNJNJNJNNJNN 614

02.00000060606066060 55555555
James & &&&&& NiNNiNiiN chchcholollsososoon | JNJJNN 6655

02.0064444
James & Nichhhhhhololololsososososonnnn ||| JNJNJN 6664444

02.00666666
James & NiNiiichchchchchoolooollsosososos n || JNJN 6666666

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0611 
James & Nicholson | JN 611
Popelínová pruhovaná košile s dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
límeček s dolním knofl íčkem, záševky na zádech a francouzské
knofl íky, na rukávech manžety se dvěma knofl íčky,  trendy 
delší tvar, z měkkého materiálu, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 48,–/Kč 1300,–

02.0613 
James & Nicholson | JN 613
Popelínová kostkovaná košile s dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
náprsní kapsa, francouzské knofl íčky, vyztužený límeček, na
zádech záševky, z jemného materiálu, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 49,–/Kč 1330,–

02.0191 
James & Nicholson | JN 191
Popelínová košile „Classic Fit“ s dlouhým rukávem
105g/m²,  100% bavlna
italské knofl íky, náprsní kapsa a nastavitelné manžety na ruká-
vech,  měkký materiál, šetrný k pokožce, snadno se žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 36,50/Kč 990,–

02.0614 
James & Nicholson | JN 614
Popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², 100% bavlna
delší manžeta, záševky na prsou a zádech, uzavřený límeček,
zaoblený spodní lem,  trendy delší vzhled, z jemného materiá-
lu, který se snadno udržuje a je šetrný k pokožce
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 37,–/Kč 1005,–

Popelínová košile s krátkým rukávem
135g/m², 100% bavlna
náprsní kapsa, záševek na zádech, límeček se spodním kno-
fl íčkem, knofl íky ve stejné barvě jako je košile, vysoce kvalitní 
materiál, který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 26,90/Kč 730,–

Popelínová košile s dlouhým rukávem
135g/m², 100% bavlna
náprsní kapsa, záševka na zádech, límeček se spodním kno-
fl íčkem, knofl íky ve stejné barvě jako je košile, na rukávech 
nastavitelné manžety, vysoce kvalitní materiál, který se snadno
udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 28,60/Kč 775,–

Popelínová košile s dlouhým rukávem
135g/m², 100% bavlna
klasický límeček, záševky, zadní šev a knofl íky ve stejné barvě
jako je košile, kvalitní materiál, který se snadno udržuje
S – M – L – XL

20 1  € 27,10/Kč 735,–
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0202.0.0060611
JaJaJamem s & Nichchhololsosososonnnn ||| JNJN 666111

02.0615
James & NNiNichchololsosonn || JNJ 6661515

02.0606
James & Nichollsososososonnnnnn | || | JNJNJNNNN 66060606066

02.060606066088888
James & && NiNiNNiNiiNiccchholo sonn |  JNJNNN 660808

0202.006066 77
JaJaJaJ memees s &&& & Nichhhhhhholololollsososoosonnnnnn ||| JNJNJN 66666070707070

02.0609
James & Nichhholololsoson | JNN 666090909

ChambrayChambrayChambrayChambrayChambrayChambrayChambrayChambray

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0061 James & 
Nicholson | JN 61
Pánská Business košile s dlouhým 
rukávem
 80% bavlna, 20% polyamid
náprsní kapsa, klasický límeček,
záševky na zádech, perleťové
knofl íčky, nastavitelné manžety na 
rukávech, materiál, který se snadno
udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 29,–/Kč 785,–

02.0615 James & 
Nicholson | JN 615
Keprová košile s dlouhým 
rukávem
120g/m², 100% bavlna
delší střih, uzavřený límeček, za-
oblený spodní lem, záševky na prsou
a zádech, na rukávech manžety s
jedním knofl íčkem
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 42,–/Kč 1140,–

02.0606 James & 
Nicholson | JN 606
Keprová Business košile s dlou-
hým rukávem
120g/m², 100% bavlna
new kent límeček, náprsní kapsa,
nastavitelné manžety na rukávech,
knofl íky ve stejné barvě jako je koši-
le, materiál, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 43,50/Kč 1180,–

02.0608 James & 
Nicholson | JN 608
Keprová business košile s dlou-
hým rukávem
120g/m²,  100% bavlna
otevřený límeček, náprsní kapsa,
stejnobarevné knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 42,50/Kč 1150,–

02.0607 James & 
Nicholson | JN 607
Keprová Business košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
new kent límeček, náprsní kapsa,
knofl íky ve stejné barvě jako je koši-
le, materiálu, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 41,–/Kč 1110,–

02.0609 James & 
Nicholson | JN 609
Keprová Business košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
otevřený límeček, náprsní kapsa,
stejnobarevné knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,–/Kč 1085,–
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02.019993
James &&& & Nichchololsonn nnn | JNNN 193

02.0.0.06464646445
Jamesss & & && Nicchc ololsos n | JNNNN 645

02.0636
James & Nicholololsoson n n | | | JJNN 663636

02.0635555
James & && Nichhololo sosos n nn | | JNNN 6663535

02.0628
James & Nicholson | JNNN 6662828288888

020202.0.0.062626 99
JJJaamememess & && NiNichchhololololollolssssoson nn n | JN 629

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0193 James & 
Nicholson | JN 193
Elastická „Slim-Fit“ košile s
dlouhým rukávem
95g/m², 67% bavlna, 30% nylon,
3% spandex
francouzské knofl íčky, hladký 
límeček, nastavitelné manžety na
rukávech, jemný příjemný materiál
nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,–/Kč 1085,–

02.0645 James & 
Nicholson | JN 645
Dámská popelínová košile, slim fi t
95g/m², 67% bavlna, 30% polya-
mid, 3% elastan
přiléhavý střih, elastický jemný
příjemný popelín, malé měkké límce,
záševky na předním i zadním dílu,
snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 33,50/Kč 910,–

02.0636 James & 
Nicholson | JN 636
Pánská ležérní košile s dlouhým 
rukávem
100% bavlna
efektní kontrastní švy, zakulace-
ný spodní lem, vnitřek límečku a
manžet v  kontrastním designu,
vyrobena z kvalitní bavlny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,–/Kč 1085,–

02.0635 James & 
Nicholson | JN 635
Dámská ležérní košile s dlouhým
rukávem
95% bavlna, 5% elastan
lehce vypasovaný střih, límeček,
kontrastní švy, zakulacený spodní 
lem, vnitřek límečku a manžet v
kontrastním designu, módní záplaty 
na loktech
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,–/Kč 1085,–

02.0628 James & 
Nicholson | JN 628
Dámská džínová košile
100% česaná bavlna
nápadné zadní švy, 2 náprsní kapsy, 
zaoblený spodní lem, knofl íčky ve 
stylu perly
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,–/Kč 1085,–

02.0629 James & 
Nicholson | JN 629
Pánská džínová košile
100% česaná bavlna
nápadné zadní švy, 2 náprsní 
kapsy, zaoblený spodní lem, klasické
knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,–/Kč 1085,–
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20.K789
Kariban | K78989899

20.K790
Kariban | K790

20.K519
Kariban | K519

20.K51511515 8
Karibann | K5KKK 1888888

2022002000.K.KK.KK.KKK54544444666666
KaKaKaaKarirriiiribaabababab nn ||| | KK5K5KK 4646

20200.K.K5555455477
KaKariribannnn n || K54747

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K789 
Kariban | K789
Pánské kalhoty „Chino“
100% bavlna
rovného střihu, YKK zip, 2 boční a 2 
zadní kapsy, v pase je několik pou-
tek na pásek, francouzské číslování
(38) – (56) – (40) – (42) – (44) –
(46) – (48) – (50) – (52) – (54)

20 1 € 36,50/Kč 990,–

20.K790 
Kariban | K790
Dámské kalhoty „Chino“
100% bavlna
rovného střihu, YKK zip, 2 boční a 2 
zadní kapsy, v pase je několik pou-
tek na pásek, francouzské číslování
(34) – (36) – (38) – (40) – (42) –
(44) – (46) – (48) – (50)

20 1 € 35,50/Kč 960,–

20.K519 
Kariban | K519
Denim košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna
pánská denim košile s dlouhým
rukávem, má dvě náprsní kapsy s
manžetami a ozdobnými patenty
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 36,50/Kč 985,–

20.K518 
Kariban | K518
Dámská denim košile s dlouhým
rukávem
130g/m², 100% bavlna
dámská denim košile s dlouhým
rukávem, má dvě náprsní kapsy s
manžetami a ozdobnými patenty, 
spodní lem je tvarovaný a zaoblený
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 36,50/Kč 985,–

20.K546 
Kariban | K546
Keprová košile s dlouhým ruká-
vem „Nevada“
155g/m², 100% bavlna
keprová košile s dlouhým rukávem, 
stejnobarevné knofl íčky, límeček se
spodními knofl íčky a na levé straně 
náprsní kapsu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 26,70/Kč 725,–

20.K547 
Kariban | K547
Keprová košile s krátkým rukávem
„Ariana“
140g/m², 100% bavlna
keprová košile s krátkým rukávem,  
stejnobarevné knofl íčky, límeček se
spodními knofl íčky, na levé straně
náprsní kapsu
S* – M – L – XL – XXL – 3XL** –
4XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 22,90/Kč 620,–
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20.K548
Kariban | K548

20.K5555511
Kariban nn | K5K 5151

20.KKKK545
Kariibabaann nnn | K545

202202 .K549999
KKKaaKK ribban | K5K54499

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K548 
Kariban | K548
Dámská košile s krátkým rukávem
„Judith“
110g/m²,  65% polyester, 35%
popelínová bavlna
stejnobarevné knofl íčky (1 náhrad-
ní), na levé straně náprsní kapsa,
spodní lem je tvarovaný, vyrobena 
z měkkého a příjemného materiálu,
snadno se udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 20,60/Kč 555,–

20.K551
Kariban | K551
Pánská košile s krátkým rukávem
„Ace“
110g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
pánská košile s krátkým rukávem,
klasický límeček, stejnobarevné kno-
fl íčky a na levé straně náprsní kapsu,
spodní lem je mírně tvarovaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 20,60/Kč 555,–

20.K549 
Kariban | K549
Dámská košile s dlouhým rukávem 
„Jessica“
110g/m², 65% polyester, 35%
popelínová bavlna
dámská košile s dlouhým rukávem a
nastavitelnými manžetami, stejnoba-
revné knofl íčky (1 náhradní) a na 
levé straně náprsní kapsu, spodní 
lem je tvarovaný, z měkkého a
příjemného materiálu, který se
snadno udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 21,–/Kč 570,–

20.K545 
Kariban | K545
Košile s dlouhým rukávem 
„Jofrey“
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
košile s dlouhým rukávem, stejno-
barevné knofl íčky, na levé straně 
náprsní kapsu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 22,90/Kč 620,–
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3339933 00.0200
PrPreemmmier | PRPPRPRRR202220000

39.000300
PrPremmmemieeer || PRPRR300

3939393939.000.0.0303030303022222
Premier | PR302

39.02020202020202
Premieeeeer r || PR202

333939.00.002122222 2
PrPrPrPrPrememeemmemieieeeer r r ||||| PR212

39999.0312
Premmmmier | PRRRRR33312222

39999999 00.00210
PrPrPrPPrememememe ieieieier r r r | PR210

39.0715
Premememmier | PR715

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

39.0200 Premier | PR200
Popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m²,  65% polyester, 35% bavlna
formální límeček, náprsní kapsu, stejnobarevné
knofl íčky a manžety na rukávech, z příjemného
materiálu, který je nenáročný na údržbu
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46.
– 48. – 53.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 20,90/Kč 565,–

39.0300 Premier | PR300
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m²,  65% polyester, 35% bavlna
formální límeček a nemá kapsy, z příjemného 
materiálu, který je snadný na údržbu
6_2XS – 8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL –
18_XXL – 20_3XL – 22_4XL – 24_5XL

36 6 € 20,20/Kč 545,–

39.0302 Premier | PR302
Dámská popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m²,  65% polyester, 35% bavlna
klasický límeček, stejnobarevné knofl íčky a 
zakulacený spodní lem, na přední i zadní straně
jsou záševky, z příjemného materiálu, který je
snadný na údržbu
6_2XS – 8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL –
18_XXL – 20_3XL – 22_4XL – 24_5XL

36 6 € 18,80/Kč 510,–

39.0202 Premier | PR202
Popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m²,  65% polyester, 35% bavlna
formální límeček, náprsní kapsu a stejnobarev-
né knofl íčky, z příjemného materiálu, který je
nenáročný na údržbu
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46.
– 48. – 53.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 20,20/Kč 545,–

39.0715 Premier | PR715
Nárameníky - 2 kusy
100% polyester, plátno
nárameníky na suchý zip, jsou vhodné pro potisk
nebo výšivku (9x5 cm), v balení po 2 kusech
onesize

100 10 € 9,70/Kč 265,–

39.0212 Premier | PR212
Pilotní košile s krátkým rukávem
105g/m²,  65% polyester, 35% bavlna
vyztužený límeček, 2 náprsní kapsy s knofl íčem
a kapsu na propisku, na ramenou jsou nášivky
pro nárameníky, z příjemného materiálu, který se 
snadno udržuje
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46. – 48.

36 6 € 17,70/Kč 480,–

39.0312 Premier | PR312
Dámská pilotní košile s krátkým rukávem
8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL – 18_XXL
– 20_3XL – 22_4XL – 24_5XL

36 6 € 18,20/Kč 495,–

39.0210 Premier | PR210
Pilotní košile s dlouhým rukávem
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46. – 48.

36 6 € 19,05/Kč 515,–
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111111111.9.9.9. 34343444MMMMM
RuRuRuRuussssssss elelellll ||| 9393939 4M4M4MM

1111111 .9.9334F
RRRRRuR sselll || 9334F4444

1111111.9.9.9353535MMM
RuRRussssss eeleele llll ||| 9393935M5M5M

111111.9.93535FF
RuRRusssselelll || 93939355F5F

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.934M 
Russell | 934M
Popelínová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
pánská popelínová košile klasic-
kého střihu, má klasický límeček, 
sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní 
kapsu, rovný spodní lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech nastavitelné
manžety s 1 knofl íčkem, lze prát
na 50° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,–/Kč 705,–

11.934F 
Russell | 934F
Popelínová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
dámská popelínová košile klasického
střihu, klasický límeček s knofl íčkem, 
náprsní kapsa do véčka, zaoblený
spodní lem a náhradní knofl íčky, na
rukávech jsou nastavitelné manžety
s knofl íčky, lze prát na 50° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 25,20/Kč 685,–

11.935M 
Russell | 935M
Popelínová košile s krátkým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
klasický střih, klasický límeček,
sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní 
kapsu, rovný spodní lem a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 50° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 23,40/Kč 635,–

11.935F 
Russell | 935F
Popelínová košile s krátkým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
klasický střih, klasický límeček s
knofl íčkem, náprsní kapsa do véčka,
zaoblený spodní lem a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 50° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 22,70/Kč 615,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.960M Russell | 960M
Elastická košile s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
pánská delší elastická košile, límeček, záševky
na zádech a manžety na rukávech, je vyrobena z 
odolného materiálu, který si zachovává svůj tvar
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,–/Kč 1055,–

11.960F Russell | 960F
Elastická košile s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
dámská vypasovaná delší košile, elegantní mo-
derní límeček, záševky na zádech a manžety na
rukávech, nemá žádné postranní švy, vyrobena z 
odolného materiálu, který si zachovává svůj tvar
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 38,–/Kč 1030,–

11.962M Russell | 962M
Košile s dlouhým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
pánská delší košile s dlouhým rukávem, úzká léga,
zaoblené manžety, na které lze přidělat knofl íčky,
je vyrobena z neprůsvitného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,–/Kč 920,–

11.962F Russell | 962F
Košile s dlouhým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
dámská vypasovaná delší košile, záševky na
přední i zadní straně, elegantní moderní límeček a
úzké manžety na rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,–/Kč 895,–

11.946F Russell | 946F
Elastická košile s 3/4 rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská vypasovaná elastická košile s 3/4 ruká-
vem, klasický límeček, záševky na přední i zadní 
straně a náhradní knofl íčky, lze prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 32,–/Kč 865,–

11.946M Russell | 946M
Elastická košile s dlouhým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, perleťové knofl íčky a 
límeček s knofl íčkem, na rukávech jsou manžety s 
knofl íčky, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,–/Kč 895,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.961M Russell | 961M
Elastická košile s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
pánská elastická košile delšího střihu, „polo“
límeček a záševky na zádech, vyrobena z odolné-
ho materiálu, který si uchovává svůj tvar a dobře
odvádí vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,50/Kč 990,–

11.961F Russell | 961F
Elastická košile s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
dámská elastická košile delšího střihu, elegantní 
moderní límeček, záševky na zádech a vpředu
skrytou légu, po stranách žádné švy, vyrobena z
odolného materiálu, který si uchovává svůj tvar a
dobře odvádí vlhkost od těla
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 35,50/Kč 960,–

11.963M Russell | 963M
Košile s krátkým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
pánská košile delšího střihu s krátkým rukávem,
úzká léga, elegantní límeček, je vyrobena z 
neprůsvitného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 31,–/Kč 840,–

11.963F Russell | 963F
Košile s krátkým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
dámská košile delšího střihu, vypasovaná,
elegantní moderní límeček a záševky na hrudi
a zadním lemu, je vyrobena z neprůsvitného 
materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,50/Kč 825,–

11.947M Russell | 947M
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, elegantní částečně
rozšířený límeček, perleťové knofl íčky a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,50/Kč 825,–

11.947F Russell | 947F
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská elastická košile, klasický kulatý límeček
vzadu s knofl íčkem, záševky, zkrácené krátké
rukávy a náhradní knofl íčky, lze prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 29,60/Kč 800,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská nežehlivá košile klasického střihu, módní zapínání s
dvojitými knofl íčky, klasický límeček a náhradní knofl íčky, je
vyrobena z inovativního materiálu, který si udržuje svůj tvar, 
lze prát na 40 °C.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 47,–/Kč 1275,–

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nežehlivá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íčky,
protáhlý límeček a náhradní knofl íčky, je vyrobena z inovativ-
ního materiálu, který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40 °C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 45,50/Kč 1235,–

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nežehlivá košile, vyztužený límeček, manžety
na rukávech a náhradní knofl íčky, je vyrobena z inovativního 
materiálu, lze prát na 40 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 46,–/Kč 1245,–

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská nežehlivá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íčky,
klasický límeček, náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, je 
vyrobena z inovativního materiálu, který si udržuje svůj tvar, 
lze prát na 40 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 43,–/Kč 1165,–

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nežehlivá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íčky,
protáhlý límeček a náhradní knofl íčky, vyrobena z inovativního
materiálu, který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40 °C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 42,–/Kč 1140,–

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nežehlivákošile,vyztužený límeček, zaoblený
lem, dvojitě složené rukávy a náhradní knofl íčky, je vyrobena z
inovativního materiálu, lze prát na 40 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 40,50/Kč 1100,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, límeček se spodními knofl íčky, 
sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní kapsa do V, zaoblený lem 
a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou nastavitelné manžety s 
knofl íčky, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 28,60/Kč 775,–

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile s dlouhým rukávem, má klasicky tvarovaný
límeček, zaoblený lem, náhradní knofl íčky a záševky na prsou 
a zádech, na rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky, lze
prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 27,80/Kč 755,–

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská stylová košile s dlouhým rukávem, má zaoblený lem,
klasický límeček a náhradní knofl íčky, na rukávech manžety na 
které se dá přišít knofl íček, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 28,60/Kč 775,–

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, má límeček se spodními
knofl íčky, sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní kapsa do véčka
a zaoblený spodní lem, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 26,–/Kč 705,–

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile klasického střihu, klasicky tvarovaný límeček,
zaoblený lem, náhradní knofl íčky a záševky na prsou a 
zádech, lze prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 25,20/Kč 685,–

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile s krátkým rukávem, košile má dvojitě složené
rukávy, klasický límeček, zaoblený lem a náhradní knofl íčky, 
lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 26,–/Kč 705,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.954M Russell | 954M
Košile s dlouhým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
košile s dlouhým rukávem, límeček se 2 knofl íčky,
náhradní knofl íčky a saténovou stuhu podél švu 
límečku, na rukávech jsou manžety se dvěma
knofl íčky, lze prát na 40°C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 47,–/Kč 1275,–

11.954F Russell | 954F
Košile 3/4 rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
dámská vypasovaná košile s 3/4 rukávem,
protáhlý límeček, růžová saténová stuha kolem
švu u krku a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou 
široké manžety s postranními rozparky, lze prát
na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 45,50/Kč 1235,–

11.936F Russell | 936F
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
klasický střih, kulatý límeček s knofl íčkem, 
náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, na rukávech
jsou nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát 
na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,–/Kč 730,–

11.936M Russell | 936M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
pánská klasického střihu, vyztužený klasický
límeček se dvěma knofl íčky, náprsní kapsa, rovný 
spodní lem a náhradní knofl íčky, na rukávech
jsou nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát 
na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,80/Kč 755,–

11.924M Russell | 924M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
moderní střih, klasický límeček, náprsní kapsa,
zaoblený lem a náhradní knofl íčky, na rukávech 
jsou nastavitelné manžety s knofl íčky, snadná
údržba, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,70/Kč 670,–

11.924F Russell | 924F
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih, skrytá léga, zaoblený lem,
náhradní knofl íčky a dekorativní záševky na
prsou a zádech, na rukávech zaoblené manžety s
knofl íčky, lze prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,–/Kč 650,–
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1111.92226FFFF
RuRuRussss ell | || 9292926F

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.955M Russell | 955M
Košile s krátkým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
pánská košile s krátkým rukávem, vyztužený rozšířený límeček, 
saténová stuha podél vnitřního švu límečku, spodní lem do
véčka a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,50/Kč 1100,–

11.955F Russell | 955F
Košile s krátkým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
dámská košile s krátkým rukávem, protáhlý kulatý límeček, sa-
ténová stuha podél vnitřního švu u krku a náhradní knofl íčky, 
lze prát na 40°C
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 39,50/Kč 1070,–

11.937F Russell | 937F
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
dámská popelínová košile klasického střihu, kulatý límeček
s knofl íčkem, náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, lze prát na 
40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,50/Kč 665,–

11.937M Russell | 937M
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
pánská popelínová košile klasického střihu s krátkým rukávem,
košile má klasický vyztužený límeček, náprsní kapsu, rovný 
spodní lem a náhradní knofl íčky, lze prát na 40° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 25,20/Kč 685,–

Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
pánská popelínová košile s krátkým rukávem, klasický límeček,
dvojitě složený lem na rukávech, náhradní knofl íčky a zaoble-
ný spodní lem, snadná údržba, možnost sušit v sušičce, lze 
prát na 50° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 22,10/Kč 600,–

Dámská ppelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih, skrytá léga, zaoblený spodní lem, náhradní 
knofl íčky a dekorativní záševky na prsou a zádech, možno
sušit v sušičce, lze prát na 50° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 21,40/Kč 580,–

Popelínová košile s 3/4 rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
dámská stylová popelínová košile s 3/4 rukávem, má deko-
rativní záševky na prsou a zádech, zaoblený spodní lem a 
skrytou légu, na rukávech jsou úzké nastavitelné manžety s 
knofl íčky, lze prát na 50° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 22,70/Kč 615,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.916M Russell | 916M
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
pánská keprová košile klasického střihu, zaoblený
spodní lem, límeček se spodními knofl íčky, 
náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, na rukávech
zaoblené manžety se dvěma knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 32,50/Kč 880,–

11.916F Russell | 916F
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
dámská keprová košile klasického střihu s dlou-
hým rukávem, zaoblený spodní lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech jsou zaoblené manžety se 
dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 31,50/Kč 855,–

11.991F Russell | 991F
Dánský elastický top s krátkým rukávem
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámský elastický top s krátkým rukávem, vypa-
sovaný, vyroben z elastického materiálu, který 
si zachovává svůj tvar, možno sušit v sušičce, lze
prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 15,–/Kč 405,–

11.992F Russell | 992F
Dámský elastický top s 3/4 rukávem
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámský elastický top s 3/4 rukávem, vypaso-
vaný, vyroben z elastického materiálu, který si
zachovává svůj tva, možno sušit v sušičce, lze 
prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 20,30/Kč 550,–

11.710M Russell | 710M
Pánský svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
pánský svetr s výstřihem do V, elastan v paten-
tech kolem výstřihu a rukávů dobře zachovává 
tvar vetru, nenáročný na údržbu, lze prát na
40° C
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,50/Kč 935,–

11.710F Russell | 710F
Dámský svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
dámský svetr s výstřihem do V, elastan v paten-
tech kolem výstřihu a rukávů dobře zachovává 
tvar vetru, nenáročný na údržbu, lze prát na
40° C
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,50/Kč 935,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.917M Russell | 917M
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
klasický střih, límeček se spodními knofl íčky, 
náprsní kapsa, zaoblený spodní lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech jsou zaoblené manžety se
dvěma knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 29,90/Kč 810,–

11.917F Russell | 917F
Dámská keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
klasický střih, velkoryse střižený límeček, zaoble-
ný spodní lem, náhradní knofl íčky a lem kolem 
krku ve stejné barvě jako košile, na rukávech jsou
zaoblené manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 29,–/Kč 785,–

11.990F Russell | 990F
Dámský elastický top bez rukávů
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámský elastický top bez rukávů, příjemný mate-
riál, který si zachovává svůj tvar, možnost sušit v
sušičce, lze prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 15,–/Kč 405,–

11.993F Russell | 993F
Dámská elastická košile s dlouhým rukávem
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámská elastická košile, vypasovaná,vyrobena
z příjemného materiálu, který si zachovává svůj
tvar, možno sušit v sušičce, lze prát na 40° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 27,80/Kč 755,–

11.716M Russell | 716M
Pánská pletená vesta do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
materiál zachovávající tvar díky elastanu ,
elegantní var, rychleschnoucí materiál, snadná
úfržba, lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 32,–/Kč 865,–

11.715F Russell | 715F
Dámský kardigan s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
dámský kardigan s výstřihem do véčka a barevný-
mi knofl íky (1 náhradní), rychleschnoucí materiál,
snadno se udržuje, lze prát na 40° C
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,50/Kč 935,–
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SOSOSOOOLL'S S S || ExExExecececututivivee

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1428 
SOL'S | Barnet Men
Pánská popelínová košile s
dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně vypasovaná, klasický límeček,
stejnobarevné knofl íčky a zaoblený
spodní lem, na rukávech manžety
se 2 knofl íčky, materiálu nenáročný
na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 29,70/Kč 805,–

25.1429 
SOL'S | Barnet Women
Dámská popelínová košile s
dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně vypasovaná, klasický límeček,
stejnobarevné knofl íčky a zakula-
cený spodní lem, na konci rukávů
manžety s 1 knofl íčkem, materiál 
nenáročný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 29,70/Kč 805,–

25.6070 
SOL'S | Escape
Dámská popelínová košile s
krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa a 
vyztužený límeček, je vyrobena z
příjemného materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 18,30/Kč 495,–

25.6050 
SOL'S | Bristol
Pánská popelínová košile s
krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa vlevo, 
vyztužený límeček
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 18,30/Kč 495,–

25.6040 
SOL'S | Baltimore
Pánská popelínová košile s
dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
pánská popelínová košile s dlouhým
rukávem a 7 knofl íčky, má náprsní 
kapsa, vyztužený límeček, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, materiál snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 20,90/Kč 565,–

25.6060 
SOL'S | Executive
Dámská popelínová košile s
dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa a vyztu-
žený límeček, na rukávech manžety
se 2 knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 20,90/Kč 565,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1649 
SOL'S | Becker Women
Dámská popelinová košile s
dlouhým rukávem
110g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, malá klasický
límec, 7 knofl íků tón v tónu, 1 kno-
fl ík na manžetě, puntíkový potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 33,–/Kč 900,–

25.1648 
SOL'S | Becker Men
Pánská popelinová košile s
dlouhým rukávem
110g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, malá klasický
límec, 7 knofl íků tón v tónu, 1 kno-
fl ík na manžetě, puntíkový potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 33,–/Kč 900,–

25.1432 
SOL'S | Bridget
Krepová halenka s dlouhým
rukávem
90g/m², 100% polyester, krep
volnější střih, měkká tkanina, jedno-
duchý prostý design, ženský výstřih
s 1 knofl íkem na zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 26,10/Kč 705,–

25.1433 
SOL'S | Betty
Krepová halenka s dlouhým
rukávem
90g/m², 100% polyester, krep
volnější střih, měkká tkanina, jedno-
duchý prostý design, tón v tónu na
knofl íku, měkký límeček, manžety s 
1 knofl íkem, zakulacený lem
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 31,–/Kč 835,–

25.0142 
SOL'S | Jules Women
Dámské 7/8 kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
2 boční kapsy, 2 zadní kapsy a
poutka na pásek.  pružné díky
elastanu, zapínání na zip, francouz-
ské velikosti, nutná orientace podle 
tabulek
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 42,–/Kč 1130,–

25.1424 
SOL'S | Jules Men
Pánské kaltohy
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
zúžený střih, pružné díky elastanu,
zapínání na zip,pevný pas s poutky
na pásek, 2 boční kapsy, zadní 
kapsy, francouzské velikosti, nutná 
orientace podle tabulek
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52

20 1 € 42,–/Kč 1130,–
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SOLLL'L'SS SS | Boston

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.7060 
SOL'S | Bradford
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
125g/m², 100% bavlna
vyztužený límeček, náprsní kapsa
a 7 stejnobarevných knofl íčků, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,70/Kč 645,–

25.7050 
SOL'S | Eternity
Dámská popelínová košile s 3/4
rukávem
120g/m², 100% bavlna
7 stejnobarevných knofl íčků, náprsní 
kapsa, klasický límeček a zaoblený 
spodní lem, na rukávech jsou široké 
manžety, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,70/Kč 645,–

25.7070 
SOL'S | Berkeley
Pánská popelínová košile s krát-
kým rukávem
125g/m², 100% bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa a vyztu-
žený límeček, příjemný materiál,
snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 22,70/Kč 615,–

25.7040 
SOL'S | Energy
Dámská popelínová košile s krát-
kým rukávem
120g/m², 100% bavlna
7 stejnobarevných knofl íčků, náprsní 
kapsa, klasický límeček a mírně 
zaoblený spodní lem, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 22,70/Kč 615,–

25.6020 
SOL'S | Embassy
Dámská košile s dlouhým rukávem 
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
zapínání na 7 knofl íčků, klasický
límeček, záševky a mírně zaoblený
spodní lem, na rukávech nastavitel-
né manžety se 2 knofl íčky, snadná 
údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,20/Kč 710,–

25.6000 
SOL'S | Boston
Pánská košile s dlouhým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
límeček se 2 knofl íčky, náprsní 
kapsa,záševky na zádech, na 
rukávech  nastavitelné manžety se
2 knofl íčky, spodní lem na stranách
mírně zaoblený, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,20/Kč 710,–
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25.0570
SOL'S | Broker

25.0569
SOL'SS | Baxterr WWomomenen

25.0567
SSOL'S | Baxter MMMMMen

25.6.6030300
SOL'SS || ElElititee
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.0570 
SOL'S | Broker
Popelínová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně zúžený střih, vyztužený
límeček s kontrastním lemem, 7
stejnobarevných knofl íčků, na
zádech záševky, na konci rukávů
nastavitelné manžety se 2 knofl íčky,
spodní lem je zaoblený
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 30,50/Kč 830,–

25.0569 
SOL'S | Baxter Women
Popelínová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně zúžená, vyztužený límeček s
kontrastním lemováním, 7 černých
knofl íčků a přední i zadní záševky, 
na konci rukávů nastavitelné manže-
ty se 2 knofl íčky, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 29,70/Kč 805,–

25.0567 
SOL'S | Baxter Men
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně zúžený střih, vyztužený
límeček s kontrastním lemováním,
7 černých knofl íčků, záševky na zá-
dech, na konci rukávů nastavitelné 
manžety se 2 knofl íčky, materiál se
snadnou údržbou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 29,70/Kč 805,–

25.6030 
SOL'S | Elite
Dámská košile s krátkým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
zapínání na 7 knofl íčků, klasický
límeček a záševky na prsou, snadná
údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,–/Kč 625,–

25.6010 
SOL'S | Brisbane
Pánská košile s krátkým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
límeček se 2 knofl íčky, náprsní 
kapsa, záševky na zádech, spodní 
lem na stranách mírně zaoblený,
snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,–/Kč 625,–
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25.8200
SOL'S | Globe

25.000598
SOL'S |||| Gatsby
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25.7020
SSSSOSS L'S | Excess

25.7015
SOL'S | Eden

25252525.70000000000
SOSOOOSS L'L'L SSSS |||| BrBrBrBrigiii hton

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.8200 
SOL'S | Globe
Kravata
100% polyester
hladká kravata, délka: 150 cm,
šířka: 8 cm
onesize

200 1 € 14,10/Kč 380,–

25.0598 
SOL'S | Gatsby
Úzká kravata
100% Polyester
délka: 152 cm, šířka: 5 cm.
onesize

200 1 € 13,–/Kč 350,–

25.7030 
SOL'S | Broadway
Pánská elastická košile s krátkým 
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
vypasovaná, 7 stejnobarevných
knofl íčků a mírně zaoblený spodní 
lem, příjemný materiál snadný na
údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,10/Kč 760,–

25.7020 
SOL'S | Excess
Dámská elastická košile s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, záše-
vky a mírně zaoblený spodní lem, je
vyrobena z příjemného materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 28,10/Kč 760,–

25.7015 
SOL'S | Eden
Dámská elastická košile s dlou-
hým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, záše-
vky, mírně zaoblený spodní lem, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 28,60/Kč 775,–

25.7000 
SOL'S | Brighton
Pánská elastická košile s dlouhým 
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, 
zaoblený spodní lem, na rukávech
široké manžety, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,60/Kč 775,–
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wolle
M rino Wooleno vowolleeolleeee
M rM rinWełna MMeriMeMMMM rinoo Woolleeeerinoi owowMerino Wooerino WMerinMerinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle

M rinoMerino Wool
M rinoo vlnao Wooo Woo
M rM rinWMerinoMerinMMMM rinoo Woollnowolleeee
Merino Wool

erino Wooerino WMerinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánský svetr
14 gauge, 50% akryl, 50% merino vlna
klasický svetr s kulatým výstřihem, pevný, měkký úplet,
žebrované detaily
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,50/Kč 1290,–

Pánský svetr s výstřihem do V
50% akryl, 50% merino vlna
klasický svetr s výstřihem do V, pevný, měkký úplet, žebrova-
né detaily
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,50/Kč 1290,–

Dámský cardigan
50% akryl, 50% merino vlna
klasický propínací svetr, pevný, měkký úplet, žebrované
detaily
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 47,50/Kč 1290,–
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erfüllt EN 471
füllt EN 471

Klasse IIEN 471 class IIerfüllt EEN 4714lt EN 471N 4
EN 471 klasa II
EN 471 class II
EN 471 class IIerfüllt

Klasse IIllEN 471 class II
EN 471 class II
EN 471 class II
EN 471 class IIerfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 

Klasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse II
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Workwear & Safety
Baumwolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gekämmte Baumwolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und
kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch-
wertiger, feiner, kräft iger und gleichmäßiger, die Oberfl äche 
ebenmäßig.

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht

d b d k
Fadenanzahl (T=Threads/Faden, z.B. 210T Polyester) – 
gibt Auskunft  über die verwendete Fadenanzahl im Gewebe.

l b b d d d h
höher 

diese Zahl ist, umso dichter ist das Gewebe.

Stretch (Symbol) -  kennzeichnet dehnbare Stoff e

Polyamid (Nylon) S h ikf i h h Z d
Scheuerfestigkeit, schnell trocknend
Cordura® – eingetragene Marke, Gewebe aus Polyamid, Eigen-
schaft en: robuster, reißfester und texturierter als übliches Nylon, 
wasserabweisend und schnell trocknend

Tefl on® – wird zur Beschichtung verwendet, um Stoff e wasser- 
und schmutzabweisend auszurüsten, zum Bedrucken ungeeig-
net

Ripstop – charakteristische „Rechenkästchenstruktur“ durch
spezielle Webtechnik, Herstellung meist aus Nylon, Eigenschaf-
ten: besonders reißfest und stabil

(T)PU Membran – (thermoplastisches) Polyurethan, atmungs-
aktive Membranen aus diesem Kunststoff  sind gut isolierend  
und verfügen über eine hohe Wassersäule. Die Wasserdampf-
durchlässigkeit variiert abhängig von der Luft feuchtigkeit und
ermöglicht eine gute Feuchtigkeitsregulierung.

new 98 Modelle
3 Neuheiten

Top Verkaufsartikel

Materialgewicht: Artikel aus T-Shirt-
g g

g
ece ab 300g/m² (heavy > Symbol)

Reißverschluss zur Veredelung

Winterjacke

Membrane (winddicht)

60° waschbar

95° waschbar

Eigenschaft en von Funktionsbekleidung:
windabweisend – Wind wird teilweise abgehalten, bessere Luft zirkulation als bei
winddichtem Material
wasserabweisend h d d h d b
Feuchtigkeit ansaugt. Dies hält allerdings nur für begrenzte Zeit trocken. 

d h  – ab einer Wassersäule von 800mm dürfen Materialien als wasser-
dicht bezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein Maßstab für Dichtigkeit. Je höher 
der Werte, umso wasserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte auf 
längere Zeit im Regen erfordert zusätzlich versiegelte Nähte, weshalb ausschließlich
diese Artikel von uns als wasserdicht (Symbol) gekennzeichnet werden.
atmungsaktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig) weiß
wird an der Stoffi  nnenseite als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl äche 
transportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies in Gramm Wasserdampf je 
Quadratmeter innerhalb von 24h. 1.000g/m² in 24h bedeutet daher, dass inner-
halb von 24 Stunden 1.000g Wasserdampf über einen Quadratmeter des Gewebes
entweichen können.

Workwear & Safety
BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokouwolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná  barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und guttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gut
auszeichnetauszeichnet

Česaná bavlnaGekämmte BauGekämmte B
k Fk F – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwollewol  wird vor dem Spinnen parallelisiert und  wird vor dem Spinnen parallelisiert und

rden entfernt Dadurch wird das Garn hochen entfernt Dadurch wird das Garn hochna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hochFasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch
wertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächewertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächepovrchemwertiger, fwertiger, f
ebenmäßiebenmäßi

yhohe Zugfehohe Zugfe – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost estigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringeestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Li
velmi dobrá odolnost proti vlivu světlaund Wetterbeständigkeitund Wetterbeständigkeit
Počet vlákenFadenanzahlFadenanzahl  (T=Threads/vlákna, např. 210T polyester) –(T=Threads/Faden, z.B. 210T Polyester) – (T=Threads/Faden, z.B. 210T Polyester) –

p pgibt Auskunft  über die verwendete Fadenanzahl im Gewebe.gibt Auskunft  über die verwendete Fadenanzahl im Gewebe.
znamená, že čtverec látky (2,54cmx2,54cm) je vytvořen 210 Die Qualitätsangabe 210T bedeutet, dass ein QuadratinchDie Qualitätsangabe 210T bedeutet, dass ein Quadratinch
vlákny. Čím vyšší je počet vláken, tím hustší je tkanina.(2,54x2,54cm) des Stoff s aus 210 Fäden besteht. Je h(2,54x2,54cm) des Stoff s aus 210 Fäden besteht. Je h

StretcStretc (symbol) – značka pro pružný materiálch (Symbol)ch (Symbol) -  kennzeichnet dehnbare-  kennzeichnet dehnbare

y yPolyamid (Nylon)Polyamid (Nylon)– syntetické vlákno s vysokou pevností v) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und– Synthetikfaser mit hoher Zug- und 
tahu i trhu, rychleschnoucíScheuerfestigkeit, schnell tScheuerfestigkeit, schnell t
Cordura®Cordura®Cordura® g p y – eingetragene Marke, Gewebe aus Polyamid, Eig– eingetragene Marke, Gewebe aus Polyamid, Eig

p j ý yschaft en: robuster, reißfester und texturierter als übliches Nylonschaft en: robuster, reißfester und texturierter als übliches Nylon
vodoodpudivá a rychleschnoucí látkawasserabweisend und schnell trocknewasserabweisend und schnell trockne

Tefl on®Tefl onTefl on
d hd h – je používán k potahu látek aby byly odolné proti

  wird zur Beschichtung verwendet, um Stoff e wasswird zur Beschichtung verwendet, um Stoff e wass
mutzabweisend auszurüsten zum Bedrucken ungeeutzabweisend auszurüsten zum Bedrucken ungee

vodě a znečištění. Není vhodný k potisku.
und schmutzabweisend auszurüsten, zumund schmutzabweisend auszurüsten, zum
nett

RipstopRipstopRipstop – charakteristická mřížková struktura je způsobenacharakteristische Rechenkästchenstruktur“ durccharakteristische Rechenkästchenstruktur“ durcspeciální technikou tkaní vyrábí se většinou z nylonuRipstopRipstop  charakteristische „Rechenkästchenstruktur  charakteristische „Rechenkästchenstru
spezielle Webtechnik Herstellung meist aus Nylon Eigspezielle Webtechnik Herstellung meist aus Nylon EigVlastnosti: velká odolnost v trhu a stabilitaspezielle Webtechnik, Herstellung meist auspezielle Webtechnik, Herstellung meist au
t b d ißf t d t bilt b d ißf t d t bil

(T)PU membrána(T)PU Membran(T)PU Membran – – l k l– (thermoplastisches) Polyureth– (thermoplastisches) Polyureth
ační aktive Membranen aus diesem Kunststoff  sind gut isolierend  aktive Membranen aus diesem Kunststoff  sind gut isolierend  

sund verfügen über eine hohe Wassersäule. Die Wasserdampfund verfügen über eine hohe Wassersäule. Die Wasserdampf
jdurchlässigkeit variiert abhängig von der Luft feuchtigkeit undurchlässigkeit variiert abhängig von der Luft feuchtigkeit un

l lhkermöglicht eine germöglicht eine g

Certifi kace:
Na stranách 271-273 najdete množství artiklů, které jsou
certifi kovány normou EN ISO 20471. Některé artikly z
této kategorie mají certifi kace Oeko-Tex Standard 100.
Na základě jednotlivých certifi kátů lze přezkoušet, které
artikly jsou certifi kovány.

Další informace k certifi kacím, textilním sdružením a
iniciativám získáte na stranách 2-3.

989898 modelůModelleModelle
333 novinekNeuheitNeuheit

Top prodejné výrobkyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

Gramáž materiáluMaterialgewichtMaterialgewicht: A: A: artikly z tričko-Artikel aus T-ShirtArtikel aus T-Shirt
viny od 180g/m² jako těžká gramáž,stoff  gelten ab 180g/m² als schwer,stoff  gelten ab 180g/m² als schwer, 
pola od 200g/m², mikiny a fl eece odPolos ab 200g/m², Sweats und Fle-Polos ab 200g/m², Sweats und Fle-
300 / ² (h b lece ab 300g/m² (heavy > Sece ab 300g/m² (heavy > S

Zip k přístupu pro brandigReißverschluss zur VeredeReißverschluss zur Verede

Zimní bundyWinterjackeWinterjacke

Membrána (neprodyšná)Membrane (winddicht)Membrane (winddicht)

Lze prát na 60°60° waschbar60° waschbar

Lze prát na 95°95° waschbar95° waschbar

VEigenschaft en von FunktionsbEigenschaft en von Funktionsb
větruodolnýwindabweisewindabweise – vendnd – Wind wird teilweise abgehalten, bessere Luft zirkulation als b – Wind wird teilweise abgehalten, bessere Luft zirkulation als b
d é a e á uwinddichtem Matewinddichtem Mate
vodoodpudivýwasserabweisewasserabweise – technologie zajistí, že vlákna nenasáknou  vlhkost, avšak jen poendnd – Ausrüstung um zu verhindern, dass sich das Gewebe mit – Ausrüstung um zu verhindern, dass sich das Gewebe mit 
uFeuchtigkeit Feuchtigkeit 
voděvzdornýwasserdichtwasserdicht – –– od vodního sloupce 800 mm mohou být materiály označeny jako– ab einer Wassersäule von 800mm dürfen Materialien als wasser-– ab einer Wassersäule von 800mm dürfen Materialien als wasser-
voděvzdorné. Vodní sloupec označuje stupeň nepropustnosti. Čím vyšší hodnota, dicht bezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein Maßstab für Dichtigkeit. Je höhdicht bezeichnet werden. Die Wassersäule ist ein Maßstab für Dichtigkeit. Je höh
tím nepropustnější materiál. Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí der Werte, umso wasserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte auder Werte, umso wasserdichter ist das Gewebe. Eine tatsächliche Wasserdichte au
slängere Zeit im Regen erfordert zusätzlich versiegelte Nähte, weshalb ausschlielängere Zeit im Regen erfordert zusätzlich versiegelte Nähte, weshalb ausschlie
diese Artikel von uns aldiese Artikel von uns al
atmungsaatmungsa( funkční, vlhkost regulující, propouštějící vodní páry) – pot se sráží naaktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig)ktiv (feuchtigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig) - Schw - Schw
wird an der Stoffi  nnenseite als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl ächwird an der Stoffi  nnenseite als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl äch

j j gtransportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies in Gramm Wasserdamptransportiert, um dort zu verdunsten. Gemessen wird dies in Gramm Wasserdam
(1.000g/m² / 24h), to znamená, že např. 1000 g vodní páry se z jednoho čtver-Quadratmeter innerhalb von 24h. 1.000g/m² in 24h bedeutet daher, dass inner-Quadratmeter innerhalb von 24h. 1.000g/m² in 24h bedeutet daher, dass inner-
ehalb von 24 Stunden 1.000g Wasserhalb von 24 Stunden 1.000g Wasser
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní funkční tričko
160g/m², 100% polyester
pánské pracovní funkční tričko s plochými švy. prodyšný 
materiál, snadná údržba, praní na 60 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 15,60/Kč 420,–

Pracovní tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna
pánské pracovní tričko, lem kolem krku, manžety s Lycrou a 
vyztužené švy, materiál se snadnou údržbou, lze prát na 60 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5  € 10,50/Kč 285,–

Pracovní mikina
280g/m², 80% česaná bavlna, 20% polyester
moderní pánská pracovní mikina, vyztužené lemy, boční švy a 
manžety a lem s elastanem, lze prát na 60 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 27,50/Kč 745,–

Pracovní polokošile
200g/m², 65% polyester, 35% předepraná česaná bavlna
skrytá náprsní kapsa, pletené manžety a límeček, boční švy
a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, materiál snadný na údržbu, 
možno prát na 60 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 16,80/Kč 455,–

Pracovní polokošile
230g/m², 100% předepraná česaná bavlna
skrytá náprsní kapsa, pletené manžety a límeček, vnitřní 
náprsní kapsa, boční švy a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu,
materiál snadný na údržbu, možno prát na 60 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 19,10/Kč 520,–

Pracovní funkční polo 
200g/m², 100% piqué polyester, cool dry materiál
náprsní kapsa a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, prodyšný
materiál, vysoce absorpční a snadný na údržbu, praní na 60 °C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 22,60/Kč 610,–
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01.0C60
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B&C | Universal Pro

01.0C51
B&C | Performance Pro

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní vesta
200g/m², 100% polyester, podšívka: 100% polyester 
pánská pracovní vesta, 11 multifunkčních kapes, otevřený 
spodní lem, dvojitě prošité švy a přední krytý zip, límeček 
a kapsy podšité mikrofl eecem, zadní část je prodloužená,
materiál odolný vůči větru a vodě, možnost snadného potisku
nebo výšivky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 45,50/Kč 1230,–

Pracovní bunda
230g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva, pod-
šívka: 200g/m², 100% polyester
funkční pracovní bunda, skrytá ergonomická kapuce, 12 
multifunkčních kapes, prodloužená zadní část, na rukávech
nastavitelné manžety na suchý zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 69,–/Kč 1870,–

Pracovní soft shellová bunda
vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, prostřední vrstva: 
membrána s TPU vrstvou, vnitřní vrstva: 100% polyester
mikrofl eece
pracovní soft shellová bunda, prodloužená zadní část, 5
víceúčelových kapes (3 vnější, 2 vnitřní), nastavitelný lem se
stahovací šňůrkou, na ramenou a loktech zesílené panely pro
větší odolnost, nastavitelné manžety na suchý zip, materiál
odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 67,–/Kč 1815,–

Kolenní vycpávky
100% EVA (etylen vinyl acetát)
kolenní vycpávky do pracovních kalhot
onesize

24 6  € 11,–/Kč 300,–

Pracovní kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
pánské pracovní kalhoty, nastavitelné kapsy na ochranu kolen,
kroužek pro připojení klíčů a Velcro zip, na spodní části noha-
vice širší lem pro větší pohodlí (5 cm), velké množství snadno
přístupných kapes pro nejrůznější použití, voděodolný materiál
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1  € 47,50/Kč 1295,–

Pracovní kalhoty s kapsami
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna 
pánské pracovní kalhoty, nastavitelné kapsy na ochranu
kolen, velcro zip, kroužek na připojení klíčů, držák na kladivo
po obou stranách, na spodní části nohavic širší lem pro větší 
pohodlí (5 cm),  velké množství snadno přístupných kapes pro
nejrůznější použití, odolný materiál
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1 € 56,50/Kč 1535,–
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02.0827 James & 
Nicholson | JN 827

02.0832 02 0008383832222 James & Jamememessss &&&&
Nicholson | JN 832

02.0835 James & 
Nicholson | JN 835

02.0828 James & 
Nicholson | JN 828

02.0833 James & 
Nicholson | JN 833

02.0834 James & 
Nicholson | JN 834

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní tričko
165g/m², 100% polyester
pánské pracovní tričko s lemy v kon-
trastních barvách, z pohodlného lehkého 
materiálu, který je rychleschnoucí a
prodyšný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,40/Kč 445,–

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna,
lemování: 100 polyamid Cordura®
odolný materiál, několik multifunkčních
kapes, vyztužené švy, refl exní prvky a 
elastický pas s poutky na pásek, ve třech
různých provedeních (krátké, střední a
dlouhé kalhoty)
25 – 26 – 27 – 28 – 46 – 48 – 50 – 52 –
54 – 56 – 58 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 63,–/Kč 1705,–

Pracovní kraťasy
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, 
lemování: 100% polyamid Cordura®
pracovní kraťasy se 2 kapsami na zip 
a několika dalšími kapsami, kapsy jsou
vyztužené Cordurou®, pas kalhot je 
elastický s několika poutky, z vysoce
kvalitního a odolného materiálu
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58

20 1 € 41,50/Kč 1125,–

Pánské pracovní polo
165g/m²,  100% polyester
pletený límeček s pruhy v kontrastních
barvách, kontrastní lemování a 3 kno-
fl íčky, z pohodlného lehkého materiálu, 
který je rychleschnoucí a odvádí vlhkost 
od těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,50/Kč 585,–

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, 
lemování: 100% polyamid Cordura®
pracovní kalhoty s nastavitelným laclem, 
pas kalhot je elastický s několika poutky,
oblast kolen je vyztužená Cordurou®,
2 kapsy na zip a mnoho dalších kapes
na různé nástroje, na přední i zadní 
straně se nachází refl exní prvky, z vysose
kvalitního a odolného materiálu
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58

20 1 € 73,–/Kč 1980,–

Pracovní 3/4 kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna,
lemování: 100% polyamid Cordura®
pracovní 3/4 kalhoty s několika kapsa-
mi, pas  je elastický s několika poutky,
oblast kolen je vyztužená Cordurou®, na
zadní straně se nacházejí refl exní prvky,
vyrobeny z vysoce kvalitního a odolného 
materiálu
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58

20 1 € 57,–/Kč 1545,–

* tato barva dostupná jen u 02.0824, 02.0825, 02.0844, 02.0845
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02.0842 James & 
Nicholson | JN 842

02.0822 James & 
Nicholson | JN 822

02.0825 James & 
Nicholson | JN 825

02.0845 James & 
Nicholson | JN 845

02.0841 James & 
Nicholson | JN 841

02.0821 James & 
Nicholson | JN 821

02.0824 James & 
Nicholson | JN 824

02.0844 James & 
Nicholson | JN 844

Dámský  fl eece
Damen Fleece
Damen Fleece
L dies‘ Fleece‘ Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Dámský  fl eece

mský  fl ee
Damen amenameLadies‘ FleeceeceFleec
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece

Herren Fleece
Pánský fl eece
Herren Fleece
Herren Fleece
M n‘s Fleece‘s Fleece
Herren Fleece
Herren Fleece
Herren Fleece
Herren Fleece
Pánský fl eece

nský fl ee
Herren Fleec

errenrren Fleeceeecee
Herren Fleece
Herren Fleece
Herren Fleece

erren Fleece
Herren Fleece
Herren Fleec

erren Fleec

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
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Light Jacket Fabric
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SomSummer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft sheLetnia kurtka typu 

L tnia kurtka typu

S mmer Soft she
mmer Soft she

Summer Soft shell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

mer Softshe
mer Softsh

ommer Soft she
ommer Soft sh
ommer Soft she
ommer Soft sh

mmer Soft sh
mmer Soft shftsh

soft shell mer Soer Soft ft mer Soft er Soft er Soft ftmer Soft smer Soft smer Soft smer Soft ser Soft ser Soft ser Soft s

Sommer Soft shell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

letní soft she
ommer Soft she

mmer Soft s
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft sheLetnia kurtka typu 

L tnia kurtka typu

Summer Soft shell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

l tní softsh
l tní softshmer Softsh

mer Softsh
ommer Soft she
ommer Soft sh
ommer Soft she
ommer Soft sh

mmer Soft sh
mmer Soft shftsh

soft shell ní soft shsoft shmer Soft r Softer Soft mer Soft smer Soft smer Soft smer Soft ser Soft ser Soft ser Soft s

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Zimní soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shelZimowa kurtka
Winter Soft shelft hel
Winter Soft shelft hel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

typu soft shellZimní soft shel
Zimní soft shel
Winter Soft she
Winter Soft she
Winter Soft she
Winter Soft she
Winter Soft sheoft sheoft she

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Zimní soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shelZimowa kurtka
Winter Soft shell
Winter Soft shell
Zimní softshell
Zimní softshell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

typu soft shellZimní soft shel
Zimní soft shel
Winter Soft she
Winter Soft she
Winter Soft she
Winter Soft she
Winter Soft sheoft sheoft she

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská pracovní fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
pánská pracovní fl eecová mikina se stojáčkem, 
2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu a
přední zip s ochranou na bradu, na rukávech
a bocích elastické panely v kontrastní barvě,
z příjemného teplého materiálu, který je
nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 40,50/Kč 1100,–

Pracovní vesta
250g/m²,  vnější vrstva: 65% polyester, 
35% bavlna, vnitřní vložky: 100% polyamid
Cordura®
pánská pracovní vesta se stojáčkem, vesta má 
vyztuženou ramenní část, krytý přední zip, 
větrací otvory na zádech, boční kapsy, náprsní 
kapsu a vnitřní kapsu na zip, vnitřek límečku
je z měkkého mikrofl eecu, vesta je vyrobena 
z robustní smíšené tkaniny, která je odolná 
vůči větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1695,–

Pracovní soft shellová vesta
100% polyester
pánská pracovní soft shellová vesta se sto-
jáčkem, vyztužené ramenní části, krytý přední 
zip, refl exní prvky, boční kapsy na zip, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu a kapsu na mobilní tele-
fon, vnitřek límečku je z měkkého materiálu, 
z prodyšného materiálu (2.000 g/m²/24h),
který je odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 74,50/Kč 2020,–

Letní pracovní soft shellová bunda
100% polyester
letní pracovní soft shellová bunda se sto-
jáčkem. přední zip, vyztužené ramenní švy a
několik multifunkčních kapes, na zádech a
rukávech jsou refl exní prvky, vyrobena z pro-
dyšného materiálu (2.000g/m²/24 h), který
je odolný vůči větru a vodě (2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 66,–/Kč 1790,–

Dámská pracovní fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
dámská mírně vypasovaná pracovní fl eecová
mikina se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip,
kapsu na rukávu a přední zip s ochranou na
bradu, na rukávech a bocích elastické panely 
v kontrastní barvě, z příjemného teplého
materiálu, který je nenáročný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 40,50/Kč 1100,–

Pracovní bunda
vnější vrstva: 65% polyester, 35% bavlna, 
vnitřní vložky: 100% polyamid Cordura®
pánská pracovní bunda se stojáčkem, bunda
má náprsní kapsu, vyztuženou ramenní část,
boční kapsy, krytý přední zip a větrací otvory
na zádech, vnitřek límečku a rukávů je z
měkkého mikrofl eecu, bunda je vyrobena z
robustní a odolné smíšené tkaniny, která je 
odolná vůči větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 70,–/Kč 1895,–

Pracovní soft shellová bunda
100% polyester, vnitřní vložky: 100% polya-
mid Cordura®
pánská pracovní soft shellová bunda se
stojáčkem a odnímatelnou kapucí, vyztužené 
ramenní části, krytý přední zip, boční kapsy
na zip, náprsní kapsu, vnitřní kapsu a kapsu
na mobilní telefon, na rukávech a zádech jsou
refl exní prvky a na zádech zip pro dekoraci,
límeček a manžety jsou z vnitřní části z
měkkého materiálu, bunda je vyrobena z pro-
dyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je
odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 97,–/Kč 2630,–

Letní pracovní soft shellová bunda
100% polyester
letní pracovní soft shellová bunda se sto-
jáčkem, přední zip, vyztužené ramenní švy a
několik multifunkčních kapes, na zádech a
rukávech jsou refl exní prvky, z prodyšného 
materiálu (2.000g/m²/24 h), který je odolný
vůči větru a vodě (2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 85,–/Kč 2305,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní mikina s 1/2 zipem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
pánská pracovní mikina s 1/2 zipem, pružný žebrovaný lem. 
Možno prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 34,–/Kč 920,–

Pánské pracovní 
200g/m²,  50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 3 knofl íčky, materiál
udržující svůj tvar, lemovka kolem krku, možno prát na 60° C
a sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 20,–/Kč 540,–

Dámské pracovní polo tričko
200g/m²,  50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 4 knofl íčky, materiál
udržující svůj tvar, lemovka kolem krku, boční rozparky, možno 
prát na 60° C a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 20,–/Kč 540,–

Mikina
290g/m²,  70% bavlna, 30% polyester
mikina se stojáčkem má 2 boční kapsy se skrytým zipem, 
spodní lem a manžety jsou žebrované a elastické, mikina má
po celé své délce zip s kovovým jezdcem, možno prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 37,50/Kč 1015,–

Pánské pracovní polo tričko
220g/m², 100% předepraná česaná bavlna, piqué bavlna
pánské pracovní polo, dvojitě prošito a má pletené manžety a 
límeček, barevné tričko možno prát na 60° C a bílé na 95° C.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 19,60/Kč 530,–

Dámské pracovní polo tričko
220g/m², 100% česaná bavlna, piqué bavlna
dámské mírně zúžené pracovní polo dvojitě prošito a má 
pletené manžety a límeček, barevné tričko možno prát na 60°
C a bílé na 95° C
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 19,60/Kč 530,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0838 
James & Nicholson | JN 838
Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pánské pracovní tričko, úzký elastický lem kolem krku a
výstřih do véčka, z odolného materiálu, lze prát na 60° C, 
vhodné pro sušení v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

100 10 € 14,30/Kč 390,–

02.0837 
James & Nicholson | JN 837
Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
dámské mírně vypasované pracovní tričko, tričko má úzký 
elastický lem kolem krku a výstřih do véčka, z odolného mate-
riálu, lze prát na 60° C, vhodné pro sušení v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,30/Kč 390,–

02.0840 
James & Nicholson | JN 840
Pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
pracovní mikina s kulatým výstřihem, spodním lemu a ruká-
vech elastické žebrované manžety, z příjemného materiálu, lze
prát na 60° C, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 25,20/Kč 685,–

03.6621 
Myrtle Beach | MB 6621
6 panelová pracovní čepice
65% polyester, 35% bavlna
pracovní čepice, trvanlivý, odolný materiál, 6 vyšívaných vět-
racích otvorů, 6 ozdobných šicích linek na vrcholu, vyztužené
čelo, polstrované potítko, spona v matné stříbrné s kovovým 
očkem
onesize

144 24 € 7,40/Kč 200,–

03.6574 
Myrtle Beach | MB 6574
6 panelová pracovní čepice
100% bavlna
6 panelová pracovní čepice ve stylu JN oděvů, čepice má 6
vyšívaných větracích otvorů, laminované přední panely, vnitřní 
polstrovanou čelenku a kovovou sponu v matné stříbrné
barvě, odolná tkanina
onesize

144 24 € 9,30/Kč 250,–

02.0810 
James & Nicholson | JN 810
Pracovní bunda s odepínatelnými rukávy
vnější vrstva: 100% oxford polyester, střední vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% polyamid
pánská pracovní bunda s odepínatelnými rukávy na zip, 2 vel-
ké náprsní kapsy, kapsu na mobilní telefon a tužku, kapsu na
rukávu, 2 prostorné vnitřní kapsy a refl exní lemování na ruká-
vech, na rukávech a v pase jsou pletené lemy, zip je umístěn v
podšívce pro možnost snadného potisku nebo výšivky, bunda
má vnitřek límce z teplého mikrofl eecu, materiál je odolný vůči 
větru a vodě (600 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 87,–/Kč 2360,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské tričko s náprsní kapsou
180g/m²,  100% česaná bavlna
pánské tričko s náprsní kapsou a kulatým výstřihem s
elastanem, dvojitě prošito na krku, ramenou a průramcích, z
materiálu, který si udržuje svůj tvar, možno prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,–/Kč 270,–

Polo tričko s náprsní kapsou
200g/m², 100% česaná bavlna
pánské polo s náprsní kapsou.  na ramenou a průramcích dvo-
jitě prošito a má boční rozparky a knofl íčky ve stejné barvě, 
na rukávech a límečku je žebrovaný lem, z materiálu, který si
udržuje svůj tvar, možno prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,40/Kč 470,–

Mikina s náprsní kapsou
300g/m,  80% bavlna, 20% polyester
pánská mikina s náprsní kapsou a lemem u krku, na ramenou,
krku a průramcích dvojitě prošita, vyrobena z kvalitní 3 vrstvé
tkaniny, možno prát na 60° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 25,90/Kč 700,–

Pánské pracovní tričko
200g/m²,  bavlna, hladký úplet
pánské pohodlné pracovní tričko, dvojitě 
prošito a má lem u krku, z vysoce kvalitního
materiálu, udržujesi  svůj tvar, barevné tričko
možno prát na 60° C a bílé na 95° C
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,40/Kč 390,–

Dámské pracovní tričko
200g/m²,  100% předepraná česaná bavlna,
hladký úplet
dámské mírně zúžené pracovní tričko, dvojitě
prošito a má lem u krku, barevné tričko možno 
prát na 60° C a bílé na 95° C
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 14,40/Kč 390,–

Pracovní polo tričko
65% polyester, 35% bavlna
Pánské pracovní polo pletený límeček, boční 
rozparky a knofl íčky ve stejné barvě, na 
ramenou je dvojitě prošito, odolný materiál,
nenáročný na údržbu, vhodné do práce a pro
volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 13,90/Kč 375,–

Pilotní bunda 3 v 1
vnější vrstva: 60% polyester, 40% bavlna,
fl eece, prostřední vrstva a vnitřní vrstva:
100% polyester
pánská pilotní bunda 3 v 1, odnímatelné
rukávy a límeček, 2 velké náprsní kapsy, kapsu 
na mobilní telefon, 2 boční kapsy, kapsu na
rukávu, 2 vnitřní kapsy a refl exní prvky na
zádech a ramenou, v pase a na rukávech jsou
pletené lemy, díky zipu v podšívce lze bunda
snadno vyšít, bunda má vnitřní vestu na zip,
která se dá odepnout, bunda je vyrobena 
z materiálu, který odpuzuje nečistoty a je
odolný vůči větru a vodě (600 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,50/Kč 2425,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.K889 
Kariban | K889
Dětský zástěra
280g/m², 100% bavlna
zástěra s nastavitelnou přezkou,
vpředu dvojité kapsy, délka: 60 cm,
šířka: 44 cm
onesize

50 10 € 9,60/Kč 260,–

20.K885 
Kariban | K885
Zástěra
280g/m², 100% bavlna
zástěra s nastavitelnou přezkou,
velikost: délka 90 cm, šířka: 76 cm,
kapesní: délka: 20 cm, šířka: 31,5cm
onesize

50 10 € 12,90/Kč 350,–

Zástěra s laclem a kapsami
240g/m², 65% polyester, 35% bavlna
zástěra pro dospělé, s nastavitelným laclem, velká kapsa se 2
přihrádkami, rozměry: 90x75 cm
onesize

50 10  € 12,40/Kč 335,–

Dětská zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35% bavlna
dětská zástěra s laclem, velká přední kapsa se 2 přihrádkami,
délka laclu nastavitelná pomocí kovové spony, rozměry: 64x47
cm.
onesize

50 10  € 9,10/Kč 245,–

Vesta s kapsami
65% polyester, 35% bavlna
vesta s kapsami a zaobleným spodním lemem, přední straně
4 kapsy: 3 kapsy s patkou a 1 náprsní dvojlůžkovou kapsu s
patkou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5  € 24,30/Kč 660,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

39.0150 
Premier | PR150
Zástěra s laclem „Colours“
195g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
s laclem a stahovací sponou, lacl
je dlouhý 90 cm, délka zástěry 86
cm, šířka 72 cm, lze prát na 60° C,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 11,75/Kč 320,–

39.0158 
Premier | PR158
Dlouhá zástěra do pasu „Colours“
195g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka
90 cm, zástěra má v přední části
klasickou kapsu s kapsou na pro-
pisku, délka zástěry 80 cm, šířka 90
cm, lze prát na 60° C, průmyslové
mytí 85°
onesize

72 6 € 12,80/Kč 345,–

39.0154 
Premier | PR154
Zástěra s laclem a kapsou 
„Colours“
195g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
s laclem a stahovací sponou, lacl je
dlouhý 90 cm, zástěra má velkou
přední kapsu, délka zástěry 50 cm, 
šířka 80 cm, lze prát na 60° C, 
průmyslové mytí 85°
onesize

72 6 € 12,20/Kč 330,–

39.0155 
Premier | PR155
Zástěra do pasu s kapsou „Co-
lours“
195g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka je
dlouhá 90 cm, zástěra má v přední 
části 3 kapsy, délka zástěry 33 cm,
šířka 60 cm, lze prát na 60° C, 
průmyslové mytí 85°
onesize

72 6 € 10,20/Kč 275,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

39.0750 
Premier | PR750
Saténová kravata „Colours“
100% polyester
z lesklého saténu, rozměry: 144x8,5
cm, lze prát v pračce, podobné 
artikly: 39.0730 a 39.0740
onesize

72 12 € 12,40/Kč 335,–

39.0740 
Premier | PR740
Dámský šifónový šátek „Colours“
40g/m², 100% polyester šifon
Rozměry: 98x16,5 cm, doporučuje-
me prát v ruce
onesize

48 12 € 11,90/Kč 325,–

39.0730 
Premier | PR730
Dámská business kravata
100% polyester, plátno
rozměry: 140x25 cm, kravata je
vhodná pro sítotisk a lze prát v
pračce
onesize

48 12 € 14,–/Kč 380,–

39.0151 
Premier | PR151
Zástěra do pasu „Colours“
195g/m²,  65% polyester, 35%
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka je
dlouhá 90 cm, délka zástěry 50
cm, šířka 80 cm, lze prát na 60° C,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 10,80/Kč 295,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pilotní bunda
vnější vrstva: 320g/m² 100% oxford polyester s PVC vrstvou,
podšívka: 190T 100% polyester, výplň: 160g/m² 100%
polyester
se stojáčkem, má několik předních kapes, kapsu na rukávu,
refl exní prvky a podlepené švy, na rukávech jsou elastické 
žebrované manžety v kontrastní barvě, má fl eecovou podšív-
ku, z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (3.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 51,–/Kč 1380,–

Zateplená pracovní vesta
275g/m², vnější vrstva: 100% 300D oxford polyester s
PVC vrstvou, podšívka: 100% 210T polyester, výplň: 100%
polyester
se stojáčkem, má 2 přední kapsy, náprsní kapsu, podlepe-
né švy, refl exní prvky a dvoucestný zip s vnitřní klopou, z 
vysoce kvalitního materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 48,–/Kč 1300,–

Dlouhý pracovní kabát
275g/m², vnější vrstva: 100% 300D oxford polyester s
PVC vrstvou, podšívka: 100% 210T polyester, výplň: 100%
polyester
se stojáčkem, má odnímatelnou kapuci, dvoucestný zip, 2 vel-
ké přední kapsy, náprsní kapsu a podlepené švy, na rukávech
jsou nastavitelné manžety na suchý zip, na ramenou je refl exní 
lemování, z vysoce kvalitního materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě (2.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 66,–/Kč 1785,–

Pracovní kraťasy
vnější vrstva: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna
velké přední kapsy, boční kapsy, kapsu na mobil, zadní kapsu
na pravítko, poutko na kladívko a refl exní prvky, elastický pas 
s poutky a zapínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, z vysoce
odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 27,10/Kč 735,–

Pracovní kalhoty
vnější vrstva: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna
velké boční kapsy, kapsu na mobil, zadní kapsu na pravítko,
poutko na kladívko a refl exní prvky, elastický pas s poutky a
zapínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, jsou vyrobeny z vysoce
odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 10  € 34,50/Kč 940,–

Pracovní kalhoty
hlavní tkanina: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna, kon-
trastní tkanina: 210g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, boční kapsu, kapsu na nářadí, vyztužená
kolena, refl exní prvky a trojitě prošité švy, mají elastický pas
s poutky a zapínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, z vysoce
kvalitního materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 5  € 48,–/Kč 1300,–
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S ftshellSoft shell Sweatshirt 
S ftshell Sweater

ftshell Sweat
kombinace mikiny a
Soft shell Sweatshirt
Soft shell Sweatshirt

ftshell Sweatshir
S ftshell Sweater

ftshell Sweat
ft hell Sweate

kombinace mikiny a
mbinace mikiny

Soft shell Sweatshirt
Soft shell Sweatshirt
Soft shell Sweatshirt
Soft shell Sweatshirt

Soft shell Sweater 
Soft shell Sweater 
Soft shell Sweater
Soft shell Sweater
Soft shell Sweater 
Soft shell Sweater
Soft shell Sweater

Soft shell oraz bluzy
K mbination
Combination
CombinatioKombination
Kombination
Kombination
KombinationftshelluftshellubinatiobinatibinatioKombinatioKombinatioombinatioombinatioKombinatioombinatioombinatio

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní soft shellová bunda
340g/m², 93% polyester, 7% elastan
se stojáčkem, má 2 velké přední kapsy, náprsní kapsu a kapsu
na rukávu, bunda má zpevněnou část v oblasti loktů a ramen
pro větší odolnost při práci, na ramenou jsou lemy v kontrastní 
barvě, ve spodní části bundy je ozdobné gumové logo, z
prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je odolný 
vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 59,–/Kč 1600,–

Elastická bunda
hlavní materiál: 380g/m² 3 vrstvý materiál, vnější vrstva: 80%
polyester 20% bavlna, kontrastní materiál: 94% polyester
ripstop, 6% elastan, TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester microfl eece
se stojáčkem, má 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu a oz-
dobné panely ze soft shellu, na rukávech a spodním lemu jsou
výrazné žebrované elastické manžety, z prodyšného materiálu 
(1.000 g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 68,–/Kč 1840,–

Pracovní bunda
200g/m², vně/podšívka/vatování 100% polyester
vodní sloupec 3.000mm, prodyšnost 2.000g/m² za 24h,
vysoký stojací límec zateplený fl eecem, odnímatelná kapuce, 
dvoucestný zip, 4 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy, lepené stehy,
léga proti větru s druky, refl exní detaily, stahovací okraj,
prodloužená záda, prošívaná podšívka s fl eece, neutrální 
velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 68,–/Kč 1840,–

3 vrstvá soft shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapuci a náprsní kapsu, na rukávech jsou
panely v kontrastní barvě a nastavitelné manžety na suchý
zip, z prodyšného materiálu (1.000 g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 65,–/Kč 1765,–

Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
vnější vrstva: 600D oxford taslan s PU vrstvou, vnitřní vrstva:
160g/m² tepelně izolační polyesterové vlákno, podšívka:
190T Taff eta® 
se stojáčkem, má několik kapes, zesílené švy a refl exní lemy,
po celé své délce zip, který je krytý légou s patenty, na
rukávech jsou elastické žebrované manžety, díky odnímatel-
ným rukávům se dá jednoduše přeměnit na pracovní vestu, z
kvalitního a vysoce odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 66,–/Kč 1785,–

Pracovní parka
vnější vrstva: 600D oxford taslan s PU vrstvou, vnitřní vrstva:
160g/m² tepelně izolační polyesterové vlákno, podšívka: 
190T Taff eta®
se stojáčkem má několik kapes, zesílené švy a refl exní lemy, 
na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip, má po
celé své délce zip, který je krytý légou s patenty, z kvalitního a
vysoce odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 72,–/Kč 1950,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
pánské pracovní tričko, poutko na zádech a dvojitě prošité 
průramky, odolná tkanina, možnost sušit v sušičce, lze prát
na 60° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3  € 11,50/Kč 310,–

Pracovní vesta
260g/m², vnější vrstva: 65% polyester, 35% bavlna, pro-
střední a vnitřní vrstva: 100% polyester
pánská pracovní vesta, zapínání na zip,prodloužená záda, po-
krytí vrstvou DuPont™ Tefl on® pro ti promokání, velké kapsy,
možno prát na 60° C a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 50,–/Kč 1355,–

Pracovní 3 vrstvá soft shellová bunda
400g/m², vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
pánská pracovní 3 vrstvá soft shellová bunda, na zadní části
lemu, kolenou a ramenech černé kontrastní panely, v přední 
část 2 kapsy na zip a robustní YKK zip se stahovací šňůrkou,
prodyšný materiál (5.000 g/m²/24h), odolný vůči větru a 
vodě (5.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 93,–/Kč 2520,–

Pracovní keprové kraťasy
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna
pánské pracovní keprové kraťasy, 2 zadní kapsy, kapsu na 
pravé noze, kapsu na mobilní telefon a elastický pas, zesílená
látka na namáhaných místech, jeans velikosti
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 34,50/Kč 935,–

Pracovní keprové kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna
elastický pas, 2 zadní kapsy s klapkou, 2 boční kapsy, kapsu
na telefon a cargo kapsu na pravém stehně, délka: 32“,
velikost: 30-46
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 37,–/Kč 1005,–

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% zátěžové plátno
pracovní kalhoty s praktickými kapsami, odolný materiál, 
který je potažený DuPontT Tefl onem®, délka: 30“, trojí prošití 
na namáhaných místech, kapsa na pravé nohavici, YKK zip,
možno prát na 60° C a sušit v sušičce, velikosti: 30-46
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 51,–/Kč 1380,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní polo
215g/m², 100% piqué bavlna
pánské pracovní polo, boční větrání, kovové knofl íčky s 
plastovým povlakem a náprsní kapsa, poutko na zádech a
průramky jsou dvojitě prošité, lze prát na 60° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3 € 21,10/Kč 570,–

Pracovní  mikina s límcem
300g/m2, 80% bavlna, 20% polyester
pánská pracovní mikina, léga s 3, knofl íčky, dvojitě prošité 
poutko na zádech a na rukávu elastický držák na pero, zadní 
část prodloužená, materiál odolný vůči zašpinění, lze prát na
60° C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 33,50/Kč 910,–

Pánská pracovní mikina
300g/m2, 80% bavlna, 20% polyester
pánská pracovní mikina, prodloužená záda, dvojitě prošité 
poutko na zádech a na rukávu elastický držák na pero, materi-
álu odolný vůči zašpinění, lze prát na 60 °C
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 29,10/Kč 790,–

Pletená čepice s podšívkou Thinsulate
340g/m², 100% polyakrylová příze
zesílené žebrování s ochranou proti vodě
Scotchguard™, variabilní manžeta, podšívka
Thinsulate®, Thinsulate® štítek na boku, lze
prát
onesize

150 25 € 5,70/Kč 154,–

5 panelová kšiltovka
100% polyester, vnitřní lem: 65% polyester, 
35% bavlna
zpevněný přední panel, obšité otvory, refl exní 
lem a knofl ík, nastavitelné zapínání na suchý
zip
onesize

144 24 € 7,30/Kč 197,–

Bezpečnostní čepice
100% akryl
dvouvrstvá čepice s refl exními  proužky
onesize

200 50 € 4,85/Kč 132,–

Multifunkční šátek
100% polyester
různé volby pro nošení, ideální na práci a
sporty, refl exní stuha, rozměry: 49x25 cm
onesize

576 144 € 4,20/Kč 114,–
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ReReReReesusususususultltltlttlt CCCCooorororoo ee | R2R 00000000 XXXXXXX

02.020000000000
James & NiNiNiNiNiNiNiN ccchccchcc olollsosonn ||| JN 222220000000000

02.08111155
James & NiNiNiNiichchololollsoson n || JNJNJN 8888151515555

30.200J
Result Core | R200J

02.200K
James & Nicholson | JN 200K

02.815K
James & Nicholson | JN 815K

erfüllt EN 471
füllt EN 471

Klasse II
Ida II

e IIIEe
rfüllt E ss IIs

IIIEN 471 klasa IIEN 471N
KlaslEN 471 class II

EN 471 class II
EN KlassllEN 471 třída IIerfüllt EN 4714N
EN 471 class II
EN 471 class II
EN 471 class II
EN 471 class IIerfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 

Klasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse II
erfüllt EN 471

füllt EN 471

Klasse IIEN 471 class II
EN Klasl

t EN 4714
EN 471 class IIEN 471N 4

KlaslllEN 471 klasa IIerfüllt
e IIEN 471 class II

EN 471 class II
e IIerfüllt E

EN 471 class II
EN 471 class II
EN 471 class II
EN 471 class IIerfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 

Klasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse II

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1721 
SOL'S | Mercure Pro
Tričko s bezpečnostními prvky
150g/m², 100% polyester, síťovina, 
EN 471 třída II certifi kace
kulatý výstřih, 2 vodorovné a 2 svis-
lé široké refl exní pásky pro optimální 
bezpečnost, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 5 € 15,40/Kč 415,–

25.1722 
SOL'S | Signal Pro
Polo s bezpečnostními prvky
150g/m², 100% polyester, síťovina, 
EN 471 třída II certifi kace
úpletový límec, léga s 3 knofl íky, 2
vodorovné a 2 svislé široké refl exní 
pásky pro optimální bezpečnost,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 20,10/Kč 545,–

Bezpečnostní vesta pro motoristy
120g/m², 100% polyester
šedé lemy, dva 5 cm refl exní pruhy, volný střih, splňuje ISO-
EN20471:2013 třídy 2
S/M – L/XL – XXL

50 10  € 4,40/Kč 119,–

Bezpečnostní vesta
100% polyester
bezpečnostní vesta z fl uorescenčního materiálu s refl exními 
pruhy, materiál je certifi kován EN 471 a je vhodný pro potisk, 
vesta může být zabalena do samostatného sáčku
onesize

100 1  € 4,70/Kč 127,–

Bezpečnostní vesta
100% polyester
bezpečnostní refl exní vesta pro dospělé, materiál je certifi ko-
ván EN 471
onesize

100 1  € 4,–/Kč 108,–

Bezpečnostní vesta pro juniory
120g/m², 100% polyester
šedé lemy, dva 5 cm refl exní pruhy,  volný střih, splňuje 
EN1150-89-686-EEC třídy 2
4-6 – 7-9 – 10-12

50 10  € 4,10/Kč 111,–

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester pletený materiál
dětská bezpečnostní refl exní vesta, materiál je certifi kován 
EN 471
onesize

100 1  € 4,70/Kč 127,–

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
dětská bezpečnostní refl exní vesta, materiál je certifi kován 
EN 471
onesize

100 1  € 4,–/Kč 108,–
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30.117X
Resus lt | R117X

3030303000 0.0.0.00181811 XXXXXX
ReRReRReReReeR susssusususultltltltlt |||| R18X

47.2204
Halfar | 1812204

30303030.2.2221717177XXXX
ReReReResususuusultltltltt CCCororo e e e | || R2R2R2R2R 17171717XXXX

30303030.22.22.2.218181118X
ReReReeesususultltlttt CCCoroo e ||| R2R2R22222181818181818XXXXXX

47.2205
Halfar | 1812205

47.2206
Halfar | 1812206

S ftshell Jacket
S ftshell Jacke

ftsoft shellová bunda
SSoft shell Jacket
Soft shell Jacket
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Sherpa Fleece
ft shellová bun

hellová bun
Soft shell Jack
oft shell Jacftshell Jackee

Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Soft shellová bunda bezpečnostní
310g/m², vnější: 100% polyester, prodyšná a nepromokavá 
membrána, vnitřní část: 100% polyester microfl eece, podšív-
ka: 100% polyester na horní části těla
měkká strečová tkanina, módní tvarovaný prodloužený zadní 
díl, specifi kace EN471, třída 2 schválena, 6 víceúčelových
kapes, 50mm šití z bezpečnostních pásek obsahujících 3M™
Scotchlite ™ refl exní materiály, kapsa a 1 vnitřní kapsa na
mobil, vodu odpuzující (5.000mm), prodyšné (3.000 g /
24hod) poznámka: tyto oděvy by měly být nošeny, upevněny 
a udržovány v čistotě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 58,–/Kč 1570,–

Bezpečnostní bunda
vně: 210g/m², 100% oxford polyester s PU vrstvou, podšív-
ka: 100% polyester, výplň: 190T polyester
podlepené švy, větrací otvory ,2 velké přední kapsy, na přední 
straně je zip krytý légou s patenty, refl exní pruhy (5 cm),
které odpovídají normě (EN 471), odolná vůči větru a vodě
(3.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 50,–/Kč 1350,–

Refl exní zimní bunda 
vnější vrstva: 300D oxford polyester s TPU vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester, prostřední vrstva: 190T polyester
2 přední kapsy, 1 vnitřní kapsa, podlepené švy, elastický spod-
ní lem, skrytá kapuce, několik 5 cm širokých refl exních pruhů, 
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, 
1.000mm vodního sloupce, splňuje EN471 specifi kace třídy 3
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 35,–/Kč 955,–

Bezpečnostní kabát
vnější vrstva: 300D oxford polyester s PU vrstvou, vnitřní 
vrstva: polyester, prostřední vrstva: 190T polyester
se skrytou kapucí a stahovacími šňůrkami. podlepené švy,
větrací otvory, vnitřní kapsu a 2 velké přední kapsy, na přední 
straně je zip krytý légou s patenty. refl exní pruhy (5 cm), které
odpovídají normě (EN 471), z materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 35,–/Kč 955,–

Taška přes rameno Refl ex
900D polyester
má velkou hlavní kapsu s organizérem, kapsu na zip a refl exní 
prvky, polstrované nastavitelné ramenní popruhy, z neonově
žlutého materiálu, rozměry: 35x28x12 cm
onesize

25 1  € 19,15/Kč 520,–

Batoh Refl ex
900D polyester
má velkou hlavní kapsu s dvoucestným zipem, nastavitelný
hrudní popruh, vnitřní kapsu ze síťoviny a přední kapsu.
polstrované nastavitelné ramenní popruhy, z neonově žlutého
materiálu s refl exními prvky, rozměry: 27x42x15 
onesize

10 1  € 25,40/Kč 690,–

Sportovní vak Refl ex
900D polyester
má hlavní kapsu se stahovací šňůrkou, z neonově žlutého
materiálu s refl exními prvky, rozměry: 33x43 cm
onesize

100 1  € 8,70/Kč 235,–
fl uorescent

yyellow
fl uorescent 

orange

fl uorescent 
yyyyyyyellow

fl uorescent 
orange

neon yellow

fl uorescent
yyyyyellow

fl uorescent 
orange

fl uorescent 
yyyyyyyyyellow

fl uorescent 
orange

neon yellow

neon yellow

273

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
W

or
kw

ea
r &

 
Sa

fe
ty

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s

&
 A

cc
es

so
rie

s
RE

SU
LT



20.P572 Kariban ProAAct ||| PPPPA5A57272  279279

new



Underwear, 
Baby & Towels

 ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gekämmte Baumwolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und 
kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch-
wertiger, feiner, kräft iger und gleichmäßiger, die Oberfl äche 
ebenmäßig.
Ringgesponnene Baumwolle ist weicher, glatter und 
glänzender als Open End (rotorgesponnenes) Garn. 
Gebürstete Baumwolle – durch Bürsten des Stoff s richten sich
die losen Faserenden leicht auf, dies sorgt für einen weicheren 
Griff 

Ei l f b h dl – Dieses Verfahren wird angewandt,
i h ll d A ik l h d W h i

geringem Ausmaß (Toleranzwerte) einlaufen.

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute
Lichtbeständigkeit

Polyamid (Nylon) y g
g

Stretch (Symbol) -  kennzeichnet dehnbare Stoff e:
Elasthan – Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt
wird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit des
Artikels zu erreichen
Lycra® - eingetragene Marke, Elasthanfaser

Single Jersey – fein gestricktes leicht dehnbares atmungs-
aktives Material, Innen- und Außenseite sehen unterschiedlich
aus (Rechts/Links Ware). 

Rippstrick – Rechts/Rechts Ware, Vorder- und Rückseite sehen
gleich aus, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unter-
scheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts
gestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechte
Maschen)

antibakteriell – Ausrüstungsverfahren um die Vermehrung von
Bakterien und Pilzen zu hemmen und dadurch die Geruchs-
entwicklung zu reduzieren
feuchtigkeitsregulierend - Schweiß wird an der Stoffi  nnenseite 
als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfl äche transpor-
tiert, um dort zu verdunsten

new
56 verschiedene Modelle aus den
Bereichen Baby Handtücher und
Unterwäsche
5 Neuheiten

8 neue Farben bei bestehenden
Produkten

Top Verkaufsartikel

Materialgewicht (spielt eine Rolle
für Veredelungsmöglichkeiten):
Artikel aus T-Shirt Stoff  gelten 
ab 180g/m² als schwer (heavy >
Symbol)

60° waschbar

Frottier – dieses Baumwollgewebe
ist der typische Handtuchstoff . Cha-
rakteristisch sind die ein- oder beid-
seitig sichtbaren kleinen Schlingen.
Eigenschaft en: weiches, voluminöses, 
saugfähiges Material

Walkfrottier – Gewebe aus feinen 
Einfachgarnen. Durch eine spezielle
N hb h dl d di Fl
schlingen verdreht und miteinander
verschlungen, wodurch das Gewebe
sehr weich und saugfähig wird. Au-
ßerdem ist das Gewebe widerstands-
fähiger gegen das Herausziehen von
Schlingen als Zwirnfrottier.

In Abhängigkeit vom Verwendungs-
zweck werden verschiedene Bezeich-
nungen für Handtücher verwendet.
Saunatuch, (Gäste) Handtuch, Ba-
detuch, Strandtuch und Duschtuch
unterscheiden sich durch ihre Maße,
die jeweils auf einen spezifi schen
Verwendungszweck abgestimmt sind.

Underwear, 
Baby & Towels

BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokouwolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná  barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und guttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gut
auszeichnetauszeichnet

Česaná bavlnaGekämmte BauGekämmte B
k Fk F - před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwollewolle wird vor dem Spinnen parallelisiert und wird vor dem Spinnen parallelisiert un

erden entfernt Dadurch wird das Garn hochden entfernt Dadurch wird das Garn hochna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným kurze Fasern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hochern werden entfernt. Dadurch wird das Garn hoch
wertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächewertiger feiner kräftiger und gleichmäßiger die Oberflächepovrchemwertiger, fwertiger, f
ebenmäßiebenmäßiRingspun bavlnaebenmäßig.ebenmäßig. 
RinggesponneneRinggesponnene je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“e BaumwolleBaumwolle ist weicher glatter undist weicher glatter undvlákno.RinggeRingg

läläBroušená bavlnaglänzender als Opeglänzender als Ope
G bü t t BG bü t t B – při broušení látky se otevřené konce vláken en End (rotorgesponnenes) Garn. End (rotorgesponnenes) Garn. 

mwolleolle durch Bürsten des Stoffs richten sichdurch Bürsten des Stoffs richten sichlehce roztřepí což způsobí měkčí omakGebürstete BaumwolleGebürstete Baumwolle  durch Bürste  durch Bürs
die losen Faserenden leicht auf dies sordie losen Faserenden leicht auf dies sor

Ošetření proti srážlivostiEinlaufvorbehandlungEinlaufvorbehandlung – D – D p pDieses Verfahren wird angewanDieses Verfahren wird angewan
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in um sicherzustellen, dass Artikel nach dem Waschen nur in
tgeringem Ausmageringem Ausma

PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf –nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost  meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en:

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr guteFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gutevelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
LichtbeständigkeitLi htb tä di k it

l id lPolyamid (Nylon)Polyamid (Nylon)– syntetické vlákno s vysokou pevností v) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und– Synthetikfaser mit hoher Zug- und 
tahu i trhu, rychleschnoucíScheuerfestigkeitScheuerfestigkeit

StrečStretcStretc
El hEl h– značka pro pružný materiálch (Symbol)(Symbol)   kennzeichnetennzeichnet

han Synthetikfaser die in geSynthetikfaser die in geElastanElasthanElasthan
i di d – syntetické vlákno používá se v menším rozsahu zan  Synthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetztSynthetikfaser, die in geringen Mengen eingesetzt

m eine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desine höhere Dehnbarkeit und Formbeständigkeit desúčelem získání pružnosti a stability tvaru výrobkuwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestäwird, um eine höhere Dehnbarkeit und Formbestä
Artikels zu erreichenArtikels zu erreichenLycra® ArtikelsArtikels
Lycra®Lycra® – chráněná známka, elastanové vláknozu erreichenerreiche

i t M k El th finget agene Ma ke Elasthanfase

Single JerseySingle JerseySingle Jersey
aktives Materiaaktives Materia – hladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšný fein gestricktes, leicht dehnbares, atmungsfein gestricktes, leicht dehnbares, atmungs

al Innen und Außenseite sehen unterschiedlichInnen und Außenseite sehen unterschiedlichmateriál, hladká vnější a strukturovaná vnitřní vrstva.aktives Material, Innen  und Außenseite sehen unteraktives Material, Innen  und Außenseite sehen unte
aus (Rechts/Links Ware)aus (Rechts/Links Ware)

RibRipRip
l il i – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,pstricktrick  Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen

ch aus hohe Elastizität geringe Materialdichte Unteraus hohe Elastizität geringe Materialdichte Untervysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribgleich aus, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Untergleich aus, hohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unter
scheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechtsscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2xscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechtsscheidung zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts 
gestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechtegestrickt) und 2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechtepravá očkagestrickt) ugestrickt) u
Maschen)Maschen)

Antibakteriálníantibakteriellantibakteriell 
B kt i d PiB kt i d Pi – úprava látky zamezuje rozmnožení bakterií a  Ausrüstungsverfahren um die Vermehrung vonusrüstungsverfahren um die Vermehrung von

lzen zu hemmen und dadurch die Geruchsn zu hemmen und dadurch die Geruchsílplísní na svém povrchu, a tím redukuje zápachBakterien und Pilzen zu hemmen und dadurchakterien und Pilzen zu hemmen und dadurc
entwicklung zu reduzierenentwicklung zu reduzierenvlhkost regulující – pot je přĳ ímán ve formě vodní páry na vnitřní entwicklung zu reduzierenentwicklung zu reduzieren
feuchtigkeitsregulierend Schweiß wird an der Stoffinnenseitefeuchtigkeitsregulierend Schweiß wird an der Stoffinnenseitestraně látky a transformován na vnější stranu látky, odtud sefeuchtigkeitsregulierend  Schweiß wird an der Stoffi  nnenseifeuchtigkeitsregulierend  Schweiß wird an der Stoffi  nnense
als Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfläche transals Wasserdampf aufgenommen und an die Oberfläche transodpařujeals Wasseals Wasse
tiert umtiert um

Certifi kace:
V této kolekci je jedno dětské body znnačky SOL'S z bio 
bavlny.
Všechny značky v této kategorii mají ccertifi kace Oeko-Tex
Standard 100. Na základě jednotlivých certifi kátů lze
přezkoušet, které artikly jsou certifi koovány.

Další informace k certifi kacím, textilním sdružením a
iniciativám získáte na stranách 2-3.

565656
BB  různých modelů ze dětského sor-verschiedene Modelle aus denerschiedene Modelle aus d

reichen Baby Handtücher undeichen Baby Handtücher undtimentu, ručníků a spodního prádlaBereichen Baby, Handtücher undBereichen Baby, Handtücher und 
UnterwäscheUnterwäsche5UU55 novineknterwäscwäs

N h itN h it

888 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
produktůProdukteProdukte

Top prodejné artiklyTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

Gramáž materiálMaterialgewichtMaterialgewicht (( (je rozhodná pro spielt eine Rollespielt eine Rolle 
gfür Veredelungsmöglfür Veredelungsmögl

Pro artikly z tričkoviny platí proArtikel aus T-Shirt Stoff  gelten Artikel aus T-Shirt Stoff  gelten 
g g yab 180g/m² als schwer (heavy ab 180g/m² als schwer (heavy 
ySymbol)Symbol)

Lze prát na 60°60° waschbar60° waschbar

FrotéFrottiFrotti – toto bavlněné tkanivo jeierer – dieses Baumwollgewe – dieses Baumwollgewe
typická látka pro ručníky. Charak-ist der typische Handtuchstoff . Chist der typische Handtuchstoff . Ch
teristická jsou malá očka po obourakteristisch sind die ein- oder berakteristisch sind die ein- oder be

yseitig sichtbareseitig sichtbare
Vlastnosti: měkký, objemný, dobřeEigenschaft en: weiches, voluminösEigenschaft en: weiches, voluminös

ýsaugfähiges Msaugfähiges M

WEinfachgarnEinfachgarn -nen. Durch eine spezielleen. Durch eine spezielle 
ka z jemných jednoduchých vláken.Nachbehandlung werden die Flor-Nachbehandlung werden die Flor-

y p p jschlingen verdreht und miteinandschlingen verdreht und miteinand
překroucena a vzájemně propletena, verschlungen, wodurch das Gewebeverschlungen, wodurch das Gewebe 
sehr weich und saugfähig wird. Ausehr weich und saugfähig wird. Au
a odolnost proti vytržení a vytažení ßerdem ist das Gewebe widerstandsßerdem ist das Gewebe widerstands
vfähigerfähiger

V závislosti na použití jsou frotézweck werden verschiedene Bezzweck werden verschiedene Bez
nungen für Handtücher verwendnungen für Handtücher verwendvýrobky různě nazývány – saunovánungen für Handtücher verwendet.nungen für Handtücher verwendet
Saunatuch (Gäste) Handtuch BaSaunatuch (Gäste) Handtuch Baosuška ručník pro hosty plážováSaunatuch, (Gäste) Handtuch, Banatuch, (Gäste) Handtuch, Ba
detuch Strandtuch und Duschtucdetuch Strandtuch und Duschtucosuška, atd. – a mají různé rozměrydetuch, Strandtuch und Duschtuchuch, Strandtuch und Duschtuc
unterscheiden sich durch ihre Maßeunterscheiden sich durch ihre Maßeodpovídající způsobu užitíunterscheiden sich durch ihnterscheiden sich durch i
die jeweils auf einen spezifidie jeweils auf einen spezifi



06.0114400
Bella ++ CaCanvn as || 11404

06.0100
Bella + Canvas | 100

0600060 .0.0100101
BBeBellllllla aaa ++ CaCaCaanvnvnvn asaas | 101

06.0105
Bella + Canvas | 105

06.0150
Bella + Canvas | 150

06.0170
Bella + Canvas | 170

06.0190
Bella + Canvas | 190

20.K832
Kariban | K832

20.K833
Kariban | K833

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

06.0140 Bella + Canvas | 140
Dětské tílko
195g/m², 100% předepraná česaná bavlna
2x1 žebrový úplet, široká ramínka
3-6   6-12   12-18   18-24

62-68    74-80       80-86        86-92

24 0 € 6,90/Kč 187,–

06.0100 Bella + Canvas | 100
Dětské body
195g/m², 100% předepraná česaná bavlna
jemně žebrovaný materiál 1x1, měkký a pružný, zapínání na 3
druky v rozkroku, široký pohodlný výstřih
3-6   6-12   12-18   18-24

62-68    74-80       80-86        86-92

36 0 € 8,95/Kč 245,–

06.0101 Bella + Canvas | 101
Dětské tričko
195g/m², 100% předepraná česaná bavlna
měkký pohodlný materiál 1x1 žebrovaný úplet, širší výstřih
pro snadnější oblékání
3-6   6-12   12-18   18-24

62-68    74-80       80-86        86-92

48 0 € 6,90/Kč 185,–

06.0105 Bella + Canvas | 105
Dětské tričko s dlouhým rukávem
195g/m², 100% předepraná česaná bavlna
měkký pohodlný materiál 1x1 žebrovaný úplet, širší výstřih
pro snadnější oblékání
3-6   6-12   12-18   18-24

62-68    74-80       80-86        86-92

36 0 € 9,20/Kč 250,–

06.0150 Bella + Canvas | 150
Dětská oboustranná čepice
195g/m², 100% předepraná česaná bavlna
oboustranná kontrastní čepice 1x1 rib, záševky pro padnoucí 
střih
onesize

24 0 € 4,60/Kč 125,–

06.0170 Bella + Canvas | 170
Dětský oboustranný bryndák
195g/m², 100% česaná bavlna
jemný rib 1x1, kontrastní lem, zapínání na suchý zip
onesize

24 0 € 5,95/Kč 161,–

06.0190 Bella + Canvas | 190
Dětská oboustranná deka
143g/m², 100% předepraná česaná bavlna
jemný 1x1 rib materiál, velmi měkký, rozměr: 76x84cm
onesize

24 0 € 18,15/Kč 490,–

20.K832 Kariban | K832
Dětský bryndáček oboustranný
100% enzymaticky praná bavlna
dvouvrstvá látka s lemem, použitelný oboustranně, potka na
zavázání, rozměr: 22x32cm
onesize

100 10 € 4,10/Kč 111,–

20.K833 Kariban | K833
Dětský froté bryndáček
400g/m², 100% bavlna
olemovaná látka, zapínání na suchý zip, rozměr: 22x29cm
onesize

100 5 € 5,70/Kč 154,–
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25.0583
SOL'S | Bambino

25.1192 SOL'S
Organic Bambino

20.K830
Kariban | K830

20.K124
Kariban | K124

20.K128
Kariban | K128

20.K125
Kariban | K125

20200.K.K111199
KaKariribaban n || K1K1111919

25.9100
SOL'S | Palacee

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwomwi Baumwol
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-BaumwollBaumwoB umwBaumwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské body
180g/m², 100% česaná bavlna
1x1 žebrování kolem krku, rukávů a nohou,
praktický výstřih pro snadné obékání, rozepí-
nání na druky v rozkroku
 3-6   6-12   12-18   18-23
62-68    74-80       80-86        86-92

100 10 € 7,80/Kč 210,–

Body z organické bavlny
220g/m², 100% česaná ringspun organická 
bavlna
pohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výstřihu
i těla, zapínání na druky v rozkroku
3-6   6-12   12-18   18-23

62-68    74-80       80-86        86-92

100 10 € 9,65/Kč 260,–

Dětský overal s kapucí
85% bavlna, 15% viskóza, francouzské froté
zapínání vpředu na zip a druky, kapuce s kon-
trastním vnitřkem, lemy z žebrového úpletu
3M   6M   9M   12M   18M
60       67        71         74          81

10 1 € 27,70/Kč 750,–

Dětský ručník
100% bavlna
dětský froté ručník s kapucí, rozměry: 77x77 
cm
onesize

50 1 € 16,75/Kč 455,–

Ručník
100% bavlna
ručník s třásněmi a kontrastním lemem,
rozměry: 180x100 cm
onesize

20 1 € 28,90/Kč 785,–

Dětský župan
100% bavlna
kapuce, 2 přední kapsy a pásek na stažení
4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14

10 1 € 44,–/Kč 1190,–

Župan s kapucí
400g/m², 100% bavlna
šálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vázací 
pásek
L – XL

10 1 € 81,50/Kč 2205,–

Župan
400g/m², 100% bavlna
unisex, šálový límec, 2 našité kapsy, pásek na
uvázání, lze prát nat 60°
S – L

10 1 € 62,–/Kč 1680,–
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03.0420
Myrtle Beach | MB 420

03.0421
Myrtle Beach | MB 421

03.0422
Myrtle Beach | MB 422

03.0423
Myrtle Beach | MB 423

03.0424
Myrtle Beach | MB 424

03.0425
Myrtle Beach | MB 425

03.0426
Myrtle Beach | MB 426

03.0427
Myrtle Beach | MB 427

03.0428
Myrtle Beach | MB 428

03.0429
Myrtle Beach | MB 429

03.04343332
Myrtrtle BBeeeaee chchchchch | MMMMMMBBBBB 43434344 2

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ručník pro hosty
420g/m², 100% froté bavlna
ručník pro hosty v mnoha barevných provedeních, rozměry:
30x50cm
onesize

250 25 € 3,50/Kč 94,90

Ručník
420g/m², 100% bavlna
ručník z hladké froté bavlny., rozměry: 50x100cm
onesize

50 5 € 11,–/Kč 300,–

Osuška
420g/m², 100% bavlna
froté osuška, rozměry: 70x140cm
onesize

24 3 € 19,90/Kč 540,–

Saunová osuška
420g/m², 100% froté bavlna
saunová osuška v mnoha barevných provedeních, rozměry:
70x180cm
onesize

18 1 € 27,80/Kč 755,–€ 27,80/Kč 755,–

Osuška
420g/m², 100% bavlna
velká froté osuška, rozměry 100x150cm
onesize

18 1 € 29,90/Kč 810,–€ 29

Žínka
420g/m², 100% froté bavlna
fl anelová žínka v mnoha barevných provedeních, rozměry:
15x21cm
onesize

250 25 € 2,–/Kč 54,20

Ručník pro hosty
500g/m², 100% broušená bavlna
ručník pro hosty s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce
absorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30x50 
cm
onesize

250 25 € 6,70/Kč 182,–

Ručník na ruce
500g/m², 100% broušená bavlna
ručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce ab-
sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x100 cm
onesize

50 5 € 18,–/Kč 490,–

Osuška
500g/m², 100% broušená bavlna
osuška s poutkem bez lemování, vysoce absorpční froté
bavlna, vhodná pro výšivku, rozměry: 70x140 cm
onesize

30 3 € 36,50/Kč 990,–

Plážový ručník
500g/m², 100% broušená bavlna
plážový ručník s poutkem bez lemování, vysoce absorpční 
froté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cm
onesize

18 1 € 60,–/Kč 1625,–

Golfový ručník
400g/m², 100% bavlna
golfový ručník s očkem a karabinkou, rozměry: 30x50 
cm/11x50 cm (složený)
onesize

160 5 € 5,90/Kč 160,–

black

graphite mid grey

light grey
dark green

lime green
light yellow

gold yellow
orange

sunny lime
magenta

red

indian red

dark purple
light blue

cobaltroyal

navyturquoise

white

silver

natural

burgundy

dark navy

mint

anthracite

dark green

lime green

lemon

fuchsia

red

atlantic

dark royal

navy

278

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
we

ls
M

YR
TL

E 
BE

AC
H



25.8903
SOL'S | Island 30

25.9000
SOL'S | Island 50

25.9001
SOL'S | Island 70

25.9002
SOL'S | Island 100

25.9007
SOL'S | Bayside 50

25.9008
SOL'S | Bayside 70

25.9009
SOL'S | Bayside 100

2020.P.P.P.P5757575775775722222222
KKaKKKa iriribbann PrPrrroAoAct || PPA5A57272

2020.P.P57575766666
KaKaaariribabababb nnnn PrPPrPrPrPrrPrProAooAoAAoAoActctctctctctct |||||| PPA5A5576767677

20.K11188
KaKaKaariririr baban | K1188

laces K110
nahrazuje K110
replaces K110
eplaces ersetzt K110
ersetzt K110
ersetzt K

Zamiennik dla K110
laces K110K

nahrazuje K110
nahrazuje K110
replaces K110
replaces K110
replaces K110
replaces K110
ersetzt K110
ersetzt K110
ersetzt K110
ersetzt K110
ersetzt K110
ersetzt K110
ersetzt K11

lacenahrazuje K109
replaces K109
eplaces ersetzt K109
ersetzt K109
ersetzt j K109

laces K109
Zam

09
nahrazuje K109
nahrazuje K109
replaces K109
replaces K109
replaces K109
replaces K109
ersetzt K109
ersetzt K109
ersetzt K109
ersetzt K109
ersetzt K109
ersetzt K109
ersetzt K109

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 30x50cm, lze prát na 60° C
onesize

200 25 € 3,05/Kč 83,–

Ručník na ruce
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 50x100cm, lze prát na 60°C
onesize

50 10 € 7,20/Kč 195,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 70x140cm, lze prát na 60° C
onesize

20 10 € 13,90/Kč 375,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 100x150cm, lze prát na 60°C
onesize

20 5 € 20,80/Kč 565,–

Ručník
500g/m², 100% bavlna
bavlněný ručník s 8 cm hladkým lemem,
rozměry: 50x100 cm, možno prát na
60° C
onesize

20 10 € 8,35/Kč 225,–

Ručník
500g/m², 100% bavlna
bavlněný ručník s 8 cm hladkým lemem,
rozměry: 70x140 cm, možno prát na
60° C
onesize

20 10 € 17,10/Kč 465,–

Ručník
500g/m², 100% bavlna
bavlněný ručník s 8 cm hladkým lemem,
rozměry: 100x150 cm, možno prát na
60° C
onesize

20 5 € 24,90/Kč 675,–

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 85% polyester, 15% polyamid
rychleschnoucí ručník z mikrovlákna, rozměry: 70x140 cm, 
doporučujeme prát na 40° C
onesize

50 5 € 17,35/Kč 470,–

Ručník z mikrovlákna
270g/m², 80% polyester, 20% polyamid
ručník z mikrovlákna má v dolním rohu kontrastní kapsu na
zip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry:
50x100 cm
onesize

50 5 € 10,80/Kč 290,–

Plážová osuška
400g/m², 100% bavlna
plážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cm
onesize

20 1 € 31,–/Kč 840,–
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02.0206
James & Nicholson | JN 206

02.0207
James & Nicholson | JN 207

20 K81020.K81020 K810
Kariban | K810

0202.0.020200999
JaaJJJJ memees s & & NiNiichchchchc oloo son | JNJNJNJJNN 209

0202000 .0.0212100
JaJamemememeees s sss & & NiNichchhhololsosos nn || JNJNJNJNJNJ 221010

20.K813
Kariban | K813

05.9691 Stedddddmamaannn
Boxers „Dexterrr““

05.96692 Stedddmamamannn
Briefs „„Dextx er“““““

16.7018
F.O.L. | Classic SSSport 222--Pacckk

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sportovní ponožky Coolmax®
40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
elastan Lycra®
prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-
mický tvar levá a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál
35-38 – 39-41 – 42-44 – 45-47

100 10  € 3,60/Kč 97,60

Obchodní ponožky Coolmax®
40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
elastan Lycra®
prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-
mický tvar levá a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál
35-38 – 39-41 – 42-44 – 45-47

100 10  € 4,40/Kč 119,–

Ponožky
98 % česaná bavlna, 2 % elastan
vysoké pohodlné žebrované ponožky
39/42 – 43/46

200 5  € 5,25/Kč 143,–

Ponožky CoolDry®
84% polyester CoolDry, 15% polyamid, 1% elastan
prodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvar 
levá/pravá CoolDry micropolyester 
35-38 – 39-41 – 42-44 – 45-47

100 10  € 4,10/Kč 111,–

Sportovní ponožky krátké
76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% elastan
prodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvar 
levá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhaných 
částech
35-38 – 39-41 – 42-44 – 45-47

100 10  € 4,80/Kč 130,–

Ponožky
98% bavlna, 2% elastan
jemná, měkká pletenina, jemně žebrovaný lem, středně dlouhé
39/42 – 43/46

200 5  € 5,35/Kč 145,–

2 pack pánské boxerky „Dexter“
195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej
těsné boxerky s krátkou nohavičkou, v pase elastický lem s
logem Stedman, balení po 2 kusech.
S – M – L – XL – XXL

12 2  € 19,–/Kč 515,–

2 pack pánské slipy „Dexter“
195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej
klasické pánské slipy, v pase elastický lem s logem Stedman,
balení po 2 kusech
S – M – L – XL – XXL

12 2  € 15,80/Kč 430,–

Klasické pánské sportovní slipy
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
klasický tvar, široká guma v pase, vysoké vykrojení kolem
nohou
S – M – L – XL – XXL

80 2  € 13,10/Kč 355,–
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06.0301
Bella + Canvas | 301

06.0304
Bella + Canvas ||| 333040404

06.0491
Bella + Canvasss | 44991

16.7770000822
F.O.L.L.L. |||| UUUUndndnnn errrweweeararar TTT-Shirtsss 3-3-3-PPPPaPaPaccckcc

06.0970
Bella + Canvaaass | 9707070700

20.K800
Kariban | K800

16.70020
F.O.L. | Classic SShortrtty 22-Paaackcc

16161661 .7.7.7.7020000 666
F.F.F.FF OO.O.O.O.L.L.L.L.. |||| CCCCClaaaaassssic BBoxoxoxxxererere 222-Paacck

1616.7.701010112222
F.F O.O..LLL. ||| CCCClalalal ssssssicicicc SSSSSlillililip pp pp 3-3-3 PaPaaacck

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská tanga
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex
pro každodenní komfort, dvojité proštepování, jemné obrou-
bení s elastickým saténovým lemem
S – M – L

72 0  € 6,90/Kč 187,–

Dámské kalhotky
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex
široký elastický pas, barevné lemy, padnoucí střih
S – M – L

24 0  € 9,20/Kč 250,–

Dámské nohavičkové kalhotky
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
ohavičkové kalhotky s elastickým lemem
S – M – L

36 0  € 8,–/Kč 215,–

3 trička v sáčku
135g/m², 100% bavlna
3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál,
originální balení Fruit of the loom.
S – M – L – XL – XXL

36 1  € 12,50/Kč 340,–

Dámská sportovní podprsenka
255g/m², 90% nylon, 10% spandex
dvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramků,
vykrojená záda, elastický lem
S – M – L

36 0  € 20,70/Kč 560,–

Pánské boxerky
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
elastický pas s kontrastním vyklápěním
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 5,90/Kč 159,–

Klasické pánské boxerky
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
klasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká guma 
v pase
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 16,20/Kč 440,–

Pánské boxerky
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
úzké boxerky s delšími nohavičkami, široký pas
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 17,95/Kč 485,–

Klasické pánské slipy
150g/m², 100% bavlna
klasický tvar, elastický pas, v pase vyšité logo
S – M – L – XL – XXL

40 3  € 14,85/Kč 400,–
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Caps & Hats
Baumwolle ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Gebürstete Bau
die losen Faserenden leicht auf, dies sorgt für einen weicheren 
G

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht-
beständigkeit

Polyacryl (kurz Acryl) – wollähnliche Synthetikfaser, Eigen-
schaft en: lichtbeständig, pfl egeleicht, wärmend, hohe Bausch-
fähigkeit, wetter- und formbeständig, schnelltrocknend

Rippstrick – Rechts/Rechts Ware Vorder- und Rückseite sehen
gleich aus
hohe Elastizität geringe Materialdichte Unterscheidung
 zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) und
2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und 2 rechte Maschen)

Chino Baumwolle - Baumwoll-Twill – Stoff e in Köperbindung
(Webart) mit diagonal verlaufender Struktur 

Fleece – aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher samt-
artiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation bei
geringem Gewicht, wasserabweisend

Verschlüsse:

Metallclipverschluss

Klettverschluss

Schnalle

Druckknopfverschluss = click&snap Verschluss = Snap Back =
PVC Verschluss = Patentverschluss

Flexfi t® Kappe: Rückseite geschlossen, gute Passform durch
Elasthaneinsatz und Flexfi t® Band

new 185 Modelle
41 Neuheiten 

9 
Produkten

Top Verkaufsartikel

Erhältlich für Herren,
Damen und Kinder

Merkmale von Kappen:

3-6 Panele: als Panele werden die
Stoff elemente der Kappe bezeichnet.
Am häufi gsten sind 5 oder 6 Panele

5 Panel Kappen eignen sich auf-
grund der fehlenden Naht vorne
besser zur Veredelung.

Schild:
„Klassischer“ Baseballkappen Schirm

Kappe mit fl achem Schirm

Midvisor Kappe (Mittelding zwischen
„
Körper der Kappe legt sich enger um
den Kopf: besondere Passform)

Caps & Hats
BavlnaBaumwBaum
i k ii k i  je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoká wolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná  barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und guttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gut
auszeichnetauszeichnet

Č á b lGebürstete BaGebürstete Ba – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-umwolleumwolle – durch Bürsten des Stoff s richten sich – durch Bürsten des Stoff s richten sich 
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným die losen Faserenden leicht auf, dies sorgt für einen weicheren die losen Faserenden leicht auf, dies sorgt für einen weicheren 
povrchemGriff Griff 

PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost   meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute Livelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
beständigkeitb ä di k i

Polyacryl (krátce AcryPolyacryl (kurz Acryl)Polyacryl (kurz Acryl) – – wollähnliche Synthetikwollähnliche Synthetik
Vschaft en: lichtbeständig, pfl egeleicht, wärmend, hohe Bauscschaft en: lichtbeständig, pfl egeleicht, wärmend, hohe Bausc

hlí i sušífähigkeit, wetter- und formbeständig, schnelltrocknendfähigkeit, wetter- und formbeständig, schnelltrocknend 

RibRipRip
l il i – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,pstricktrick  Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen  Rechts/Rechts Ware, Vorder  und Rückseite sehen

ch ausvysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 ribgleich aus,gleich aus,
hohe Elastizität geringe Materialdichte Unterscheidunghohe Elastizität geringe Materialdichte Unterscheidung(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2xhohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidunghohe Elastizität, geringe Materialdichte, Unterscheidung 
zwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) unzwischen 1x1 Ripp (abwechselnd links und rechts gestrickt) unpravá očka) časté užití ve výstřihuzwischen 1x1 Ripp (abwechselnd lzwischen 1x1 Ripp (abwechselnd l
2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und2x2 Ripp (abwechselnd 2 linke und

CChino BaumwChino Baumw– twwollewolle - Baumwoll-Twill – Stoff e in Köperbindu - Baumwoll-Twill – Stoff e in Köperbindu
gonální  strukturou(Webart) mit diago(Webart) mit diago

FleeceFleeceFleece ý y ý ý– aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher sam– aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher sam
j ý y gartiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolationartiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation

vodoodpudivý materiálgeringem Gewicht, wasgeringem Gewicht, was

ap á :VerschlüsVerschlüs

k klMetallclipveMetallclipve

suchý zipKlettverscKlettversc

přezkaSchnalSchnal

plastový uzávěr= click & snap uzávěr = uzávěr Snap Back =Druckknopfverschluss = click&snap Verschluss = Snap BackDruckknopfverschluss = click&snap Verschluss = Snap Back
patentový uzávěrPVC Verschluss = PVC Verschluss = 

Flexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® pásu Flexfi t® Kappe: Rückseite geschlossen, gute Passform durchFlexfi t® Kappe: Rückseite geschlossen, gute Passform durch
velmi dobře padneElasthaneinsatz unElasthaneinsatz unCertifi káty:

Další informace k certifi kacím, ttextilním sdružžením a
iniciativám získáte na stranách 22-3.

185185185 d lModelleModelle
414141 kNeuheiteNeuheite

999 nových barev u stávajících pro-neue Farben bei bestehendenneue Farben bei bestehenden 
duktůProduProdu

Top prodejný výrobekTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

K dostání pro pány, dámy i dětiErhältlich für Herren,Erhältlich für Herren, 
Damen und KinderDamen und Kinder

Vlastnosti čepic:Merkmale von KaMerkmale von Ka

3-6 panelů: jako panely jsou oz-3 6 Panele: als Panele werden di3 6 Panele: als Panele werden dnačovány jednotlivé části kšiltovky3 6 Panele: als Panele werden die6 Panele: als Panele werden di
Stoffelemente der Kappe bezeichneStoffelemente der Kappe bezeichneNejběžněji se můžeme setkat s 5Stoff elemente der Kappe bezeichStoff elemente der Kappe bezeich
Am häufigsten sind 5 oderAm häufigsten sind 5 oder 6 Pan6 PneboAm hAm h 6 panelyäufi gsten äufi gsten s

5 panelové5 Panel5 Panel KapKap
grund der fegrund der fe čepice jsou vzhledemppen eignen sich aufpen eignen sich auf

hlenden Naht vornehlenden Naht vornek absenci švu v čelní části lepší pro grund der fehlenden Naht vornegrund der fehlenden Naht vorne 
besser zur Veredelungb V d lpotisk, či výšivku.besser zur Veredebesser zur Verede

Kšilt:SchildSchild
ý ý„Klassischer“ Baseballkappe„Klassischer“ Baseballkappe

Kšiltovka s plochým kšiltemKappe mit fl achem SchirmKappe mit fl achem Schirm

d k l k hMidvisor Kappe (Mittelding zwisMidvisor Kappe (Mittelding zwis
mezi „klasickým“ a plochým kšiltem,„klassischem“ und fl achem Schirm,„klassischem“ und fl achem Schirm, 
tělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavuKörper der Kappe legt sich enger umKörper der Kappe legt sich enger um

d hden Kopf: besondeden Kopf: besonde
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna
kšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomocí 
látkové pásky a kovové spony
onesize

144 24  € 5,75/Kč 156,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna twill
zpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, kon-
trastní linka v kšiltu
onesize

200 50  € 2,65/Kč 72,–

5 panelová basebalová kšiltovka
100% bavlna
zpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 2,50/Kč 68,–

6 panelová kšiltovka
100% bavlna
zpevněný přední panel, obšité větrací otvory, zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 2,65/Kč 71,50

6 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 
lem, v zadní části  nastavitelné zapínání s látkovou sponou
onesize

200 50  € 3,45/Kč 93,–

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% broušená bavlna
6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavitel-
né zapínání na kovovou sponu, na kšiltu jsou ozdobné linky a
lem v kontrastní barvě
onesize

200 50  € 4,90/Kč 133,–

white/navy white/white black/black black/white grey/white

light grey/
white khaki/navy olive/white green/white ecru/navy/

ecru

yellow/navy orange/navy red/white burgundy/
ynavy pink/white

light blue/
white royal/white navy/white navy/navy

white black light grey khaki

bordeaux red royal navy

white/white white/navy black/black black/red black/white

black grey/
black grey/white light grey/

white grey/navy natural/
ynavy/natural

khaki/khaki khaki/navy olive/natural green/white yellow/navy/
yyellow

orange/
gorange red/navy/red red/white burgundy/

natural pink/white

light blue/
white royal/white navy/navy navy/white

white black/white grey khaki/navy

green/white orange/white red/white burgundy

light blue royal navy/white

white white/navy black light grey grey

khaki camoufl age brown green olive

light green yellow orange red burgundy

pink light blue royal navy/yellow navy white black navy
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Melange-Optik
MMelange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
MMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Ef kt melanżuOptikOM ll OptiktOM lalMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

neue Midvisor Form
N w Midvisor peaknový poloprůsvitý

N w Midvisor peak
N w Midvisor peak

kšilt
kmm

New Midvisor peak
ew Midvisor pea

neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
N w Midvisor peak
N w Midvisor peak

d i or peak
d i or peak

neue Midvisor Form
neue Midvisor Form

ue Midvisor Form
e Midvisor Form

neue Midvisor Form
e Midvisor Form
e Midvisor Formdvisdvisdvissidvisodvisidvisdvisdvisdvisdvis

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kšiltovka 6 panelů, melír
90% rayon, 10% polyester
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s kontrastní spod-
ní stranou, PVC zapínání
onesize

144 24  € 9,25/Kč 250,–

6 panelová kšiltovka
100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 35% bavlna
zpevněný přední panel, plochý kšilt 6x prošitý, obšívané
otvory, zapínání na suchý zip
onesize

144 24  € 6,45/Kč 175,–

6 panelová kšiltovka
100% akryl - 100% polyester
široký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor, plastové zapínání
onesize

144 24  € 11,70/Kč 320,–

5 panelová kšiltovka
100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 35% bavlna
široký rovný kšilt, bezešvý přední panel, plastové zapínání
onesize

144 24  € 6,40/Kč 173,–

Strečová kšiltovka, 6 panelů
93% polyester, 7% spandex
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, perfektní tvar 
díky elastické látce, zadní strana bez zapínání
S/M – L/XL

144 24 € 19,–/Kč 515,– Kšiltovka Chino, 6 panelů
100% předepraná bavlna twill
nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, zapínání -
látkový pásek+ kovová spona
onesize

144 24 € 9,50/Kč 255,–

new new

grey melange black melange green melange red melange dark grey light grey white black grey stone khaki

olive burgundy light blue navy

white white/black black black/grey

black/red grey green red

royal navy navy/red

camoufl age grafi tti star brooklyn fl ower green

vegas savana fl ower fuchsia zebra new york

skull tiger snake fl ower black white black olive red navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kšiltovka sandwich
100% polyester
sandwich kšiltovka, strukturovaný přední 
panel, zapínání na suchý zip, na kšiltu lem v
kontrastní barvě.
onesize

144 24 € 7,90/Kč 215,–

Vojenská kšiltovka
100% chino bavlna
větrací otvory, vzadu zcela uzavřená
S/M – L/XL

144 24 € 9,10/Kč 245,–

Vojenská kšiltovka v „použitém stylu“
100% chino bavlna
předepraný ošoupaný vzhled, kšiltu a lemů, 
kšilt 4x prošitý, větrací otvory na bocích, zapí-
nání na látkovou pásku a kovovou sponu
S/M – L/XL

144 24 € 9,10/Kč 245,–

Vojenská kšiltovka
100% bavlna
vojenská kšiltovka s větracími otvory, zapínání 
na suchý zip, uprostřed šev
onesize

144 24 € 8,50/Kč 230,–

Basebalová kšiltovka
100% bavlna
plochý vrchol a výrazný šev na přední straně,
nastavitelné zapínání pomocí nylonového
popruhu s PVC sponou
onesize

144 24 € 7,–/Kč 189,–

6 panelová dvoubarevná basebalová
kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
6 panelová dvoubarevná basebalová kšiltovka,
strukturovaný přední panel, větrací otvory,
zapínání na suchý zip, na kšiltu dekorativní 
prvky v kontrastní barvě
onesize

144 24 € 7,55/Kč 205,–

Vojenská kšiltovka
100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65%
polyester, 35% bavlna
4x prošitý kšilt, military vzhled, zapínání na
suchý zip
onesize

144 24 € 5,70/Kč 154,–

Klasický klobouk
100% bavlna
polyesterový pásek zachycující pot, velikost: 
S/M 56 cm, L/XL 58 cm
S/M – L/XL

24 6 € 14,–/Kč 380,–

white black red navy black/white green/white royal/white navy/white

white black khaki

camoufl age olive navy white black

black khaki brown olive white black olive camoufl age

black grey khaki

camoufl age green navy

white black grey khaki

camoufl age olive navy
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Limitacja skóry
Leder Optikder Optik

Leather Look
Leather Look
Leder OptikLeder Optikder OptikderLLLLLeder OptikLeder OptikLeder OptikLeder OptikLeder OptikLeder OptikLeder Optik

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová basebalová kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
zpevněný přední panel, obšité větrací otvory, zapínání na 
suchý zip
onesize

200 50 € 3,75/Kč 102,–

Šátek
100% bavlna
šátek, rozměry: 53x53cm
onesize

144 24 € 2,10/Kč 57,–

Multifunkční šátek
100% polyester
multifunkční šátek, pro sport i volný čas,
rozměry: 49x25 cm
onesize

600 200 € 1,90/Kč 51,50

5 panelová kšiltovka
100% polyester
přední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř po-
lyesternový pásek na pot, na bocích a vzadu
síťovina, 6x prošitý kšilt, PVC-zapínání
onesize

144 24 € 5,–/Kč 136,–

6 panelová refl exní kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zapíná-
ní, látkový pásek s kovovou sponou
onesize

144 24 € 6,50/Kč 176,–

6 panelová basebalová „Sandwich“ kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
zpevněná přední část, kontrastní linka na kšiltu a zapínání,
spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 4,20/Kč 114,–

Kšiltovka ze syntetické kůže
100% syntetická kůže
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, PVC zapínání
onesize

144 24 € 11,10/Kč 300,–

new

white black khaki green yellow

orange red royal navy

white/navy black/white grey/red khaki/burgundy

green/white yellow/navy orange/navy red/white

pink/white light blue/white royal/white navy/white black

white black green yellow orange

red pink light blue royal navy royal navy

white/green white/red/
yroyal black black/black

grey/red green olive/black yellow fl uo

yellow/
black

orange/
black red royal navy black red royal navy
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33.0505 1
AAAtAtlaantis | Pilot

33.0502
AtAtllalantis | Pilot Piping Sanddwiww chchchchhhhh

33.0505
Atlantis | Racinggg

333.005665 000
AtAtAA lalantntiss || AActcccccc ioiooon

33.0690000
Atlantis | Boy Actionnn

33.0509
Atlantis | Ace

33.1360
Attlal ntis | Kidddd SSSStatatatarrrr

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Broušená 6 panelová bavlněná kšiltovka
100% broušená bavlna
zapínání látkovým páskem s kovovou sponou
onesize

144 24 € 7,20/Kč 196,–

6 panelová kšiltovka
100% chino bavlna
6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo-
vou sponu, na kšiltu několik ozdobných linek
onesize

144 24 € 8,35/Kč 225,–

Dětská basebalová kšiltovka
100% bavlna
větrací otvory,zapínání na kovovou sponu, 
formovaný kšilt
S/M – L/XL

144 24 € 7,90/Kč 215,–

6 panelová sportovní kšiltovka
100% bavlna
6 panelová sportovní kšiltovka má ozdobné
prvky v kontrastní barvě a zapínání na suchý 
zip
onesize

144 24 € 7,50/Kč 205,–

Dětská kšiltovka
100% chino bavlna
3 barevná kšiltovka, zpevněný přední panel,
zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 7,–/Kč 189,–

Broušená 6 panelová bavlněná „Sandwich“ kšiltovka
100% broušená bavlna
kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kšiltu, zápínání - 
látkový pásek s kovovou sponou
onesize

144 24 € 7,70/Kč 210,–

6 panelová tříbarevná kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
3 barevná kšiltovka, lemování v kontrastní barvě, zapínání na
suchý zip
onesize

144 24 € 5,65/Kč 153,–

black khaki olive red navy

black/white grey/red natural/navy yellow/navy

red/white royal/white navy/white

white/royal black/grey yellow/navy orange/grey

red/navy light blue/navy navy/khaki navy/white

white black grey stone

khaki camoufl age brown green

olive yellow orange red

pink light blue denim navy red pink light blue navy white/navy black/grey navy/white

ecru/red yellow/white red/navy

pink/white navy/light blue

288

Ca
ps

 &
 H

at
s

AT
LA

N
TI

S



33333333 44.4440200202000
AAtAtAtAtlalalallantntnn isis || BBBBBononondd

333333333 4.4405005000
AtAtAtAtAtAtlalalalaaantntntntntntisis || SScrcrrratattatchhhh

333333333.4.4.444060606060 00000
AtAtAtAtlalalalantntntntn isisss ||| HHHaraarrarlelelellemmmmm

333.3.3080800
Atlaantis | HHasasassshthththtagagagagg

33333.0007
Atlantis | Winddd

33.3070
Atlantn is | Winnnndd ScScccararararffff

antistatisch
antistatické
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatisch

antistatické
antistatisch
antistatischtistaticstaticantistaticntistatantistaticaantistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatisch

extra fl ache Nähte
tra flat seams

t a flache Näht
extra ploché švy

extra fl ache Nähte
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra ploché šv
xtra ploché š
ra fl ache Nä
ra fl ache Nä
ra fl ache Nä
ra fl actra fl ache Näh

tra fl ache Näh
tra fl ache Näh
tra fl ache Näh
tra fl ache Näh
tra fl ache Näh
tra fl ache Näh

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Strečová kšiltovka z polyesteru, 6 panelů
97% polyester, 3% spandex, stretch twill
zpevněné přední panely, extra ploché švy, lehce klenutý kšilt, 
perfektní tvar díky elastické látce, zapínání na suchý zip
onesize

144 24  € 21,60/Kč 585,–

Dlouhá pruhovaná čepice
50% polyester, 50% umělé hedvábí
dlouhá dvouvrstvá čepice v moderním pruhovaném designu
onesize

144 24  € 9,40/Kč 255,–

Pletená čepice
100% akryl
pletená čepice s širokou manžetou
onesize

200 50  € 3,40/Kč 92,–

Pletená šála
100% akryl
žebrový úplet 1x1,rozměry: 160x25cm
onesize

100 50  € 8,10/Kč 220,–

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
pleteno lehce doleva, melír,lem žebrový úplet 2x2, antistatická 
úprava, lehká měkká pletenina
onesize

144 24 € 10,20/Kč 275,–

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
ohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina
onesize

144 24 € 12,–/Kč 325,–

new

new

white black navy black/grey green/navy yellow/brown orange/grey navy/tur-
qquoise black green orange red navy

white/navy grey/green grey/yellow grey/fuchsia black grey navy

white black black/grey grey

brown olive red

light blue royal navy navy/red

beige

burgundy

orangegreen

light 
g ygrey

mustard
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333333.0.0.0.0.066686868686888000000
Attlalalalantntntntntn isisisiiiss |||| BBBBBBBilililill l ThThTTThhhhininininsusulalaatttttteeeee

33.0525
Atlantis | Coaoaoaoaoaastststtst

333 .1.112322 0
Attlalalantisiss || JJJJacacaackk

33.003037
AtAtlalantntisis || MMooooooooooooveveerr

333333.0.0.083838383000
AtAtlalantn is || CCCCrrrror xyxyyy

33.0022
Atlantis | Hotty

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice
100% akryl
hrubě pletená čepice se širokou manžetou
onesize

144 24  € 7,90/Kč 215,–

Pletená bavlněná čepice
100% bavlna
1x1 žebrový úplet, urbanický střih, vhodná nejen na venek
onesize

144 24  € 7,30/Kč 197,–

Pletená čepice
100% akryl
uvnitř fl eece, široký okraj
onesize

144 24  € 7,45/Kč 200,–

Pletená čepice
65g, 100% akryl
jemné žebrování, hmotnost cca 75g
onesize

200 50  € 3,80/Kč 102,–

Pletená čepice
70% akryl, 30% vlna
hrubě pletená čepice, módním vzor, bambule, uvnitř příjemný
fl eece
onesize

144 24  € 11,85/Kč 320,–

Nákrčník
260g/m², 100% polyester fl eece
fl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šálu 
nebo čepici
onesize

144 24  € 4,05/Kč 110,–

black grey white black pink navy black grey natural brown navy

white/white black/black grey/grey navy/navy white black light grey grey navy black grey olive red navy
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33333.006600
Atlanntn is | EExtxtreremme

3333.0.0060606061111
AAtAtlalantntisisss |||| FFFlalalashshssh

33.3030
Atlantis | Brooklin

33.008200
Atlantisss | Comfort Thinsulate

3333333 .0.0.00606066222
AtAtAtAtlalalal ntntntn isisisi ||| FFFFusususioioionnn

3333.3.30909990
AtAtlalantntisis | Vogue

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Oboustranná čepice
100% bavlna
oboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střih
onesize

144 24  € 7,75/Kč 210,–

Elastická čepice
95% bavlna, 5% spandex
delší elastická čepice z lehkého materiálu
onesize

144 24  € 7,90/Kč 215,–

Dlouhá čepice
55g, 89% bavlna, 11% polyester
prodloužený tvar, rolovaný okraj
onesize

144 24  € 6,70/Kč 181,–

Rukavice „thinsulate“
85% vlna, 15% akryl
Thinsulate® vnitřní podšití, ideální ochrana proti chladu
S/M – L/XL

144 24  € 13,65/Kč 370,–

Pletená melange čepice
100% akryl
pletená melange čepice, variabilní lem
onesize

144 24  € 5,–/Kč 136,–

Pletená čepice s bambulí
100% polyester
hrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecový
pás, velká bambule
onesize

96 24  € 13,50/Kč 365,–

white/black black/green black/grey grey/orange yellow/black

fuchsia/grey navy/grey navy/yellow turquoise/
ggreen white black green orange royal navy black dark grey grey camoufl age olive navy

black black/grey grey grey/grey navy black melange grey melange red melange burgundy 
gmelange royal melange black grey stone green fuchsia turquoise navy
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03.66636300
Myrtle BBBeaeachc  | MB 6630

0303.6.6636311
MMMyMyrtrtle BBeaeachch || MMBB 6666313

03.6204
Myrtle Beach | MB 6200400

03.666666636363633633634
MyMyMyrtle BBBBeaeachchhh ||| MB 663434

0303.666. 636333355
MyMyMyM rtrtleeee BBBBeeaeachchh |||| MMBBBBB 666666666635355

030303.66636363636666666
MyMyM rtrtr lelele BBBeaeaaeaacchchch ||| MMMB B B 66666666363636

003.6.6626 4
MyMyMyyyrtrtrr lele BBeaeachch | MB 66624

k kový kšiltS hildhild
korkowy daszek 

korkový kšilt
korkový kšilt
Kork SchildKork SchildKork SchildKork Schildcork peakcork peaork peakKork SchildKork SchildKork SchildKork SchildKork SchildKork SchildKork Schild

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová barevná čepice
100% polyakryl
Tvar „vysoký profi l“, plochý vrchol s nálepkou a 6 ozdobnými
prošitými linkami, 6 panelů s 6 vyšívaných větracích otvorů, 
vyztužené čelo
onesize

144 24 € 11,50/Kč 310,–

6 panelová čepice s vyšším panelem
100% polyakryl
Tvar „vysoký profi l“, plochý vrchol s nálepkou a 6 ozdobných 
prošitých linek, 6 panelů s 6 vyšívanými větracími otvory, 
vyztužené čelo
onesize

144 24 € 10,20/Kč 275,–

Kšiltovka 6 panelů, s korkovým kšiltem
100% bavlna + korek
Kšiltovka s vysokým profi lem, 6 větracích otvorů v kontrastní 
barvě, zapínání „Click&snap“, páska proti potu
onesize

144 24 € 8,60/Kč 235,–

Stylová čepice
100% bavlna
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-
ných větracích otvorů, vyztužené čelo
onesize

144 24 € 6,50/Kč 176,–

6 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash
100% polyester
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobnými švy, 6 panelů
onesize

144 24 € 5,70/Kč 154,–

5 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash
100% polyester
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovaný
přední panel
onesize

144 24 € 5,70/Kč 154,–

6 panelová džínová čepice
100% bavlna
plochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými liniemi,
džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6
vyšívaných větracích otvorů
onesize

144 24 € 8,60/Kč 235,–

new
camoufl age/

black

checked
ggggcamoufl age/black

city/red

fl ower/black

black/camouf-
glage

black/checked 
ggggcamoufl age

magenta/fl ower

red/city black/natural

white/white black/black black/red black/grey

grey/grey green/green red/red magenta/
gmagenta

royal/royal navy/navy navy/red

white/magenta black/charcoal black/light grey

black/red light grey/black navy/white

white/black black/light grey black/red

grey/black light grey/navy navy/white black denim/
black

dark denim/dark 
ggreen
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033000000 .66404 1
Myrtle BBBeaeaeachchch | MB BBB 6464401000100

03030303 6.6.6404040222
Myyyyrtttlle BBeeaeaeachch || MMB 6402

00303030300 .6.66262299
MyM rrrtr lele BBBeaaeaachchchch |||| MMMMBBBB 66662929

03030303030303.6.6.6404040333
MyMyM rtrttleleeelee BBBBeaeeaeeachchch || MMMB B B 646464030300

03.6404
MyMyrtrtle Beachhhh || MMMBB BBB 64646466 040404

03.6594444
Myrtle Beaeaaachhc ||||| MMBB 656 944

03.618188111
MyMMyrtttlelele BBeaeachh ||||| MMMMMMMMBBB B 61616161818111881 03.00166

Myrtle BBeaeach | MB 1666666
03.618444

Myrtle BBBeeeae chch | MMB 61118484844

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Potištěná šála
55g/m², 100% bavlna
lehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:180x50cm
onesize

150 10  € 11,50/Kč 310,–

Potištěná šála - tubus
50g/m², 100% polyester
lehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr: 85x90cm
onesize

150 10  € 10,90/Kč 295,–

Šála
100% polyester
šála s proužky a hvězdami, na koncích jemné třásně, vyrobena 
z měkkého a příjemného materiálu, rozměry: 180x110 cm
onesize

150 10  € 11,50/Kč 310,–

Šála
65g/m², 100% polyester, single jersey
lehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:140x90cm
onesize

100 10  € 4,20/Kč 114,–

Bavlněná šála
50g/m², 100% bavlna
ozdobná bordura na okraji, efektní vzhled
onesize

150 10  € 10,90/Kč 295,–

Bavlněná šála „Gipsy“
100% bavlna
Bavlněná šála s krátkými jemnými třásněmi na okrajích, šála je
vyrobena z poloprůhledné lehké tkaniny, rozměry: 180x80 cm
onesize

150 10  € 24,20/Kč 655,–

Originální 6 panelová kšiltovka
98% bavlna, 2% elastan
originální 6 panelová módní kšiltovka bez zipu, 6 vyšívaných
větracích otvorů, 8 ozdobných linek a vyztužené čelo, díky
elastanové vložce skvěle sedí
S/M – L/XL

144 24  € 16,80/Kč 455,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovaná čelenka a v
zadní části kovová sponu s očkem
onesize

144 24  € 5,20/Kč 141,–

6 panelová čepice s rovným kšiltem
87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan
6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý vrchol, 6 vyšíva-
ných větracích otvorů, 8 linek, laminované přední panely a
zcela zavřená zadní část, díky elastinové vložce skvěle sedí
S/M – L/XL

144 24  € 19,10/Kč 520,–

new

new new

blue/white

navy/white

blue/white

navy/white

graphite/
gmagenta

light grey/
g pgraphite

olive/acid 
yyellow denim/red denim/tur-

qquoise

white

black

mid grey

lime green

yellow

red

pink

navy

turquoise

white

black

grey

soft  green

coral

red

navy

graphite

grey

light-yellow

dusty olive

fern green

terra

chili

red

horizon blue

atlantic

denim/denim

turquoise

white black dark grey light grey beige

dark brown dark green green gold yellow orange

magenta red wine light blue royal

navy turquoise

black dark grey beige dark green

lime green gold yellow orange red grenadine

pacifi c royal navy

white black light grey khaki dark brown

olive fern green magenta red wine

purple navy caribbean 
blue
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03.657777
Myrtle Beaaachchchch |||| MMMMMBBBBB 666656577

03303.6.657577888
MyMyMyrtrtrtlelele BBBeaeaeachchch ||| MMMBBB 656565787878

030303033.0.0.0090909666
MyyMyMyrtrttlelele BBBeaeaeaachhch ||| MMMBBB 9699

03.0040411
Myrttlele Beaaaaaaae chhhh | MMMMB 4141

03.0022
Myrtle Beach | MB 22

03.0040
Myyrtle Beach | MB 40

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ležérní městská čepice
50g, 65% polyester, 35% bavlna
ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)
onesize

150 10  € 4,10/Kč 111,–

Límcová šála z hladké pleteniny
65% polyester, 35% bavlna
límcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cm
onesize

100 10  € 9,–/Kč 245,–

Módní kšilt
100% bavlna
módní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami na 
lemu
onesize

200 50  € 3,20/Kč 86,70

Šátek
97% polyester, 3% bavlna
šátek, možno zavázat i na krk, formovaný
onesize

500 10  € 2,20/Kč 59,60

6 panelová čepice
100% těžká broušená bavlna
6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otvory,
pletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zip
onesize

144 24  € 5,40/Kč 146,–

Šátek
97% polyester, 3% bavlna
multifunkční šátek, rozměry: 50x50 cm
onesize

500 10  € 1,90/Kč 51,50

black melan-
g g yge/dark grey

grey heather/
g ydark grey

green melan-
g g yge/dark grey

yellow melan-
g g yge/dark grey

orange melan-
g g yge/dark grey

red melange/
g ydark grey

wine melan-
g g yge/dark grey

blue melan-
g g yge/dark grey

turquoise melan-
g g yge/dark grey

black melange grey heather green
gmelange

yellow 
gmelange

orange
gmelange

red melange wine melange blue melange turqoise 
gmelange

white black yellow

red royal navy

white black dark grey light grey khaki olive

dark green lime green sun yellow gold yellow orange pink

red purple royal petrol navy turquoise black light khaki dark green red navy

white black dark grey light grey khaki olive

dark green lime green sun yellow gold yellow orange pink

red purple royal petrol navy turquoise
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0303.6620202 2
MyMyrtrtttttlel BBeaeach | MB 62020202

03.6203
Myrtle Beach | MB 6203

03.66661111111 1
MyyMyMyMyrtrttttrtlelelelelellelele BBeae ch | MB 6111111111

03.6544
Myrtle Beach | MMMB 654444

0303.6.65005003
MyMyrtrtle BBBBeaeeeae chc || MMBB B 6503

03.7010
Myrtle Beaeachch | MMMMB 7001010

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kšiltovka
100% polyester
kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, refl exní 
lem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potu
onesize

144 24  € 8,–/Kč 215,–

4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka
100% polyester
4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportovní a
dynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřní 
čelenku a v zadní části kovovou sponu
onesize

144 24  € 11,60/Kč 315,–

Multifunkční látkový tunel
100% polyester
multifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třináct
různých způsobů, rozměry: 25x50 cm
onesize

500 250  € 2,–/Kč 54,20

Dětská 5 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
dětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané větrací 
otvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka a v 
zadní části zapínání na suchý zip, vhodná pro děti od 4 let
onesize

144 24  € 5,40/Kč 146,–

Kšiltovka 6 panelů
100% polyamid
kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací pásek,
sandwich kšilt, vatovaná páska proti potu, kovová přezka s
logem
onesize

144 24  € 8,60/Kč 235,–

6 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní části
kovová spona
onesize – oversize*
* k dispozici pouze v těchto barvách

144 24 € 6,20/Kč 168,–

new

black/silver black/red iron grey/green

red/black nautic blue/navy navy/royal

black/silver charcoal/dark
yroyal mid grey/wine silver/black

olive/black indian red/black navy/white

white/white white/red white/black black/red

black/white black/neon 
yyellow pink/black red/black

navy/red navy/white turquoise/black

white black graphite light grey khaki

dark green fern green irish green acid yellow gold yellow

orange pink tomato red purple

light blue sky blue royal navy turquoise

white black dark grey light grey dark brown

dark khaki dark green green lime green yellow

gold yellow gold yellow/
yroyal/red orange pink signal red

bordeaux aqua royal navy turquoise

white black* black/charcoal graphite

dark grey light grey light grrey/black beige

abeige/daark green camel dark brown olive

olive/beige light khaki/black light khaki/navy dark green

fern green green lime green acid yellow

yellow gold yellow dark orange orange

pink signal red tomato wine

purple sky blue aqua royal

navy turquoise mint
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03.6112266
Myrtleee Beae ch | MMBB 61612626

030 .66121288
Myrtrtlee BBeaeaaachchch ||| MMMBBB 61616 28282828

0303.6118
MyMyrtrtlele BBBeaeaeaeaaeaachchchch |||||| MMMMMBBB 6161616161616 181818181818

030 .0135
MMyrttlele BBeaeachch | MMB B  1131313555

03.0044444499
Myrtle Beaeaeaeaeaeach | MB 49

03.6501
Myrtle Beachhh | MB 656565010101

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka s měkkou podšívkou
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 oz-
dobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovou
sponu s patentem, vhodná pro výšivku
onesize

144 24  € 6,50/Kč 176,–

Klubová kšiltovka
100% bavlna
6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných provedeních,
6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24  € 6,20/Kč 168,–

3 barevná „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-
strovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkou
onesize

144 24  € 5,70/Kč 154,–

6 panelová kšiltovka s lemováním
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastních 
barvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovaná
čelenka a Velcro zip
onesize

144 24  € 5,10/Kč 138,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích
otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní 
části kovovou sponu s patentem
onesize

144 24  € 6,70/Kč 182,–

Broušená 6 panelová kšiltovka
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích 
otvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24  € 4,80/Kč 130,–

white black dark grey light grey dark khaki

dark green lime green gold yellow orange signal red

grenadine pacifi c royal navy

white black beige dark green fern green

sun yellow signal red burgundy royal navy

white black grey beige brown

dark green fern green green yellow sun yellow

orange pink red burgundy rose

mauve light blue carbon royal navy turquoise

white/red/black black/light grey/
white black/red/white light grey/black/

white

khaki/navy/
white

yellow/black/
white

light pink/light 
blue/white

light pink/pink/
white

light blue/dark 
brown

navy/light blue/
white navy/red/white

black/white/
gdark green

black/white/
g g ylight grey

black/white/
red

black/white/
yroyal

light grey/
white/black

dark green/
gred/dark green

dark green/
white/black

sun yellow/whi-
g g yte/light grey

orange/dark
ggreen/white

red/white/
black

aqua/navy/
white

royal/white/
ynavy

navy/white/
g g ylight grey

black/red black/white grey/black brown/orange

green/white gold yellow/navy red/white burgundy/beige

royal/white navy/red navy/white
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0303 0.0020244
MyMyyyyrtrtlele BBBBBBeaeaeaeaeaeacchch |||| MB 24

03.9412
MMyM rtle Beach | MB 9412

000303030 .0.0606099
MMyMyMyMyMyyyMyrtrtrtrrrtrr lele BBeaeachch |||| MMBB 600999

03.6183
Myrtle BBeaeaeaeae chchh | MB 66116118383883

0303.61997
MyMyrtrtle BBeach | MMMMB 61197999

03.61122
MyyyMyyrtrtrtlelele Beachchchchh ||||| MMMMMBBB 6161666112221212

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová „Sadních“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedeních, 
6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované přední 
panely, v zadní části sponu s mosaznou přezkou
onesize

144 24  € 5,40/Kč 146,–

6 panelová funkční kšiltovka
84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan
6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní část,
6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, díky
elastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnoucí 
materiálu
S/M – L/XL

144 24  € 16,80/Kč 455,–

6 panelová kšiltovka „Double Sandwich“
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6
ozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadní 
části klip sponu
onesize

144 24  € 7,70/Kč 210,–

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadní 
části kovovou sponu s patentem
onesize

144 24  € 6,50/Kč 176,–

Broušená 5 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
broušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6
ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části sponu
s vyraženým nápisem Myrtle
onesize

144 24  € 6,20/Kč 168,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
originální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívané
větrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v
zadní části sponu s kovovým očkem
onesize

144 24 € 5,50/Kč 149,–

white/navy black/beige/
black

black/light 
g ygrey black/orange black/red

black/lime 
ggreen

dark grey/
white

graphite/light 
g ygrey

light grey/
black

light grey/
g g yblack/light grey

beige/navy/
gbeige olive/beige fern green/

white
lime green/

white
sun yellow/

white

gold yellow/
ynavy orange/white pink/white grenadine/

white red/white

light pink/
white

light blue/
white pacifi c/white royal/white navy/beige/

ynavy

navy/red/
ynavy navy/red navy/white

white black dark grey light grey dark khaki

light khaki dark green fern green orange red

grenadine pacifi c royal navy

black dark grey light grey dark khaki

dark green lime green gold yellow orange

red royal navy

white black red navy

white/red/
ynavy

white/black/
g ygold yellow

black/red/
g ygold yellow

black/white/
g ydark grey

dark grey/
red/white

light grey/
red/black

dark khaki/
maroon/white

dark green/
red/khaki

natural/navy/
dark khaki

yellow/
g ygreen/royal

gold yellow/
ynavy/white

orange/
ywhite/royal

red/green/
g ygold yellow

red/white/
black

red/white/
ynavy

azure/white/
ggreen

royal/white/
red

navy/white/
red

white/aqua white/lime 
ggreen white/orange white/tur-

qquoise white/navy

black/beige black/orange black/white graphite/
qaqua

dark grey/
white

dark green/
gbeige

lime green/
white

gold yellow/
red orange/white pink/white

red/gold
yyellow navy/white turquoise/

white
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03.6156
Myrtle Beacchch | MMB 616 5656

03.0070
Myrtle Beach | MB 70

00303..655585811
Myyyrtrtle BBBeae chch | MMB B 656581

03.611777
Myrtle Beaachchhchc ||| MMBB 61611111777

03033.6155
MMyrtle Beachh | MB 6155

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová sportovní kšiltovka
100% polyester
6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-
leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro zip, 
materiál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětr-
nostních podmínek
onesize

144 24  € 6,40/Kč 173,–

5 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných provede-
ních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobně šitých linek
onesize

144 24 € 4,20/Kč 114,–

Čepice s rovným kšiltem
100% bavlna
rovný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů v kontrastní barvě, 
8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitřní 
polstrovaná čelenka,  příjemný materiál
onesize

144 24  € 9,–/Kč 245,–

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně
šitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Velcro
zip
onesize

144 24  € 4,80/Kč 130,–

Skládací kšiltovka
100% polyester
měkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a robustní 
vrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a větru
onesize

200 50  € 5,70/Kč 154,–

white/navy black/light grey light grey/black light khaki/black

burgundy/black light blue/navy navy/white

white white/dark green white/baby pink white/light blue

white/red white/navy white/black white/lilac

white/neon
ggreen

white/neon
gorange white/neon pink white/neon

yyellow

white/sun yellow white/fern green white/graphite white/magenta

white/pacifi c white/grenadine black black/white

dark grey light grey khaki gold yellow

orange/white red red/white royal

navy

white/black black/fern
ggreen black/tomato black/sun 

yyellow silver/black

pink/black black/pacifi c royal/tomato navy/white

white black graphite charcoal grey

khaki dark brown dark green irish green kiwi

lime green yellow sun yellow orange sunny lime

pink red burgundy rose mauve

light blue atlantic royal navy

white black dark grey light grey light khaki

dark green orange burgundy light blue navy
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0303.0.0090911
MyMyrtrtlele BBeaeachch || MMMMMMBBB BB 911191991

03030 .0092
MyMyMyMyMyMM rttle Beach | MMB B 9992929292

030 .000300303335555
Myyyyrtrtle BBBeaaaeachch || MMBBBBBBB 35353535

0303.6.6111 66
MyMyrtrtlelee BBeaeachch | MMMMMBBB BB 6161111161111616

0330 .0.009990955555
MyMyrtrtllele BBBeeachchchhchch |||| MMMB B 959595555

0303.0.000001
MyMyrtrtlele BBeaeach | MMBBB 1111

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká nebroušená bavlna
6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zip
onesize

200 50  € 3,50/Kč 94,90

5 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací otvory,
6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 3,50/Kč 94,90

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně
šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zip
onesize

200 50  € 3,60/Kč 97,60

6 panelová outdoorová kšiltovka
100% polyamid
6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a polst-
rování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odolný 
vůči vodě a větru
onesize

144 24  € 13,90/Kč 375,–

Vojenská čepice
100% bavlna
zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4
kovové kroužky, odolná bavlněná tkanina
onesize

144 24  € 7,–/Kč 190,–

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně šité
linky a Velcro zip
onesize

200 50  € 2,80/Kč 75,90

white black dark grey light grey beige

dark green gold yellow orange red burgundy

light blue royal navy

white black dark grey light grey

beige gold yellow orange red

burgundy light blue royal navy

white/navy black/white dark grey/
g g ylight grey

light grey/
black

dark khaki/natu-
gral/light khaki

dark green/
natural natural/navy red/white navy/white

white black anthracite stone

dark green red azure navy

white black anthracite dark grey

khaki dark brown olive dark green

orange red navy

white black dark grey light grey dark green

lime green gold yellow orange pink signal red

wine purple royal navy
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03.6556
Myrtle Beach | MB 6556

0303.6.6535388
MMMyMyM rtrtleleee BBeeachc ||| MMB 66556 3838

03033.6.65353000
MMyMyMMyrtrtlel BBeaeachchhhhhhh || MMMB 6530

03.6541
MyM rtle Beach | MB 6541

03.00111888
Myrttleeleee BBeach || MBBBB 18188181

03.65244
MyMyMyMyMyMyrtle Beachccc || MMMMBB 65652424

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka s LED světlem
100% bavlna
6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných větracích
otvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástí 
jsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodin,
zapínání tlačítkem na spodní části
onesize

144 24  € 30,–/Kč 815,–

Lehce broušená 6 panelová kšiltovka „Sandwich“
100% bavlna
6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitých
švů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu s
kovovým očkem, vyrobena z lehkého kvalitního materiálu
onesize

144 24  € 5,40/Kč 146,–

6 panelová nízko profi lová kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní 
části mosazná spona s přezkou
onesize

144 24  € 5,10/Kč 138,–

Trojcípý šátek
65% polyester, 35% bavlna
trojcípý šátek, rozměry: cca. 85x40 cm
onesize

500 250  € 1,60/Kč 43,40

8 panelová funkční kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 oz-
dobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanou
čelenku, zadní panel z letní tenké tkaniny
onesize

144 24  € 11,70/Kč 315,–

Funkční šátek
140g/m² , 100% polyester
prodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jako 
součást běžecké kolekce
onesize

100 10  € 3,50/Kč 94,90

black

white black silver lime green

yellow orange red purple

royal navy turquoise mint

white black silver lime green

yellow orange red purple

lilac royal turquoise mint

white/red white/navy black/beige black/gold yellow

black/red black/white beige/black green/beige

lime green/beige dark orange/
gbeige red/beige red/white

royal/white navy/beige navy/white turquoise/beige

black dark grey light grey beige

dark green lime green gold yellow orange

red grenadine pacifi c royal

navy

white black dark grey light grey khaki

olive dark green lime green sun yellow gold yellow

orange pink red purple royal

petrol navy turquoise
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03303 6666.66659595959959977777
MyMyrttlele BBeaa hchch || MMBBB 655979797

030303 6.6.659595 88
MyMyrtrttlee BBBeaeachch || MMMB B 65659898

0303.6.6.6.655595999
MyMyrtrtlelell BBBBeaeachchh ||| MMMBB 6565999

03.6625
Myrtle Beach | MMMMMB 666666666252525

0303.6.6626266
MMMyMyrtrtlele BBeaeachchc || MMMBBB 66666262626

03.6670070000
MMMMyM rtle Beachh || MB B 66700

0303 6.666655644
MyMyrtrtlleel  Beae chhch | MB 65655564664

Hutband separat epa-
d separat separa

rate yáH tbandbaband separat
band sepband separa
band se

prodejná samostatně
ratelyrateWstążka sprzedawa-

Hutband s p
Hatband sold sepa-
Hatband sold sepa- separat 
páHutbandHatband sold sepa-
Hatband sold sepa-
Hatband sold sepa-
Hatband sold sepa-

Hutband separat 
Hutband separat
Hutband separat 
Hutband separat
Hutband separat 
Hutband separat 
Hutband separat

oddzielniehältlichältlichältlicläldejná samosta
dejná samosta

erhältlicherhältlicherhältlicherhältlichratelyrateatelytrhältlicrhältlicrhältlicrhältlicrhältlicrhältlicrhältlic

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Klobouk
100% papír, stuha: 100% polyester
klobouk v „pleteném“ vzhledu se stuhou, uvnitř klobouku
elastický lem, šířka stuhy 3 cm, okraj klobouku 5 cm, velikosti:
S/M - 56 cm, L/XL - 58 cm
S/M – L/XL

24 12 € 13,90/Kč 375,–

Letní módní klobouk
100% papír, stuha: 100% polyester
klobouk se stuhou, uvnitř klobouku elastický lem, šířka stuhy
3 cm, okraj klobouku 4 cm, velikosti: S/M - 56 cm, L/XL -
58cm
S/M – L/XL

24 12 € 10,40/Kč 280,–

Lehký letní klobouk
100% papír, stuha: 100% polyester
klobouk se stuhou odnímatelnou až do středu, uvnitř klobou-
ku je elastický lem, šířka stuhy 3,5 cm, okraj klobouku 7 cm,
velikosti: S/M - 56 cm, L/XL - 58 cm
S/M – L/XL

24 12 € 12,50/Kč 340,–

Propagační čepice
100% polyester
tkaný vzhled, krempa s látkovám lemem, šířka 
krempy 4,5cm, tkané potítko
onesize

144 36 € 3,50/Kč 94,90

Čelenka
100% polyester
vhodná kombinace s MN6625, šířka pásku
2,5 cm
onesize

240 120 € 0,75/Kč 20,30

Klobouk melír
100% papír
výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní 
zpracování, elastická páska proti potu, krempa 
4cm široká
S/M – L/XL

48 12 € 8,60/Kč 235,–

Stylový letní klobouk s kontrastní páskou
100% papír, stužka: 65% bavlna, 35%
polyester
kontrastní široká stuha, vnitřní polstrování a 
rychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M - 56
cm, L/XL - 58 cm
S/M – L/XL

74 24 € 12,80/Kč 345,–

new

white/black

straw/brown

caramel/navy

nougat/off  white

straw/olive

caramel/tur-
qqqquoise

nougat/gre-
nadine

straw/red

caramel/black

nougat/lime 
gggggggggggreen

white black grey dark brown

lime green sun yellow orange red

magenta royal atlantic navy

white off  white black germany natural

lime green neon 
yyellow sun yellow orange red

neon pink magenta royal atlantic navy grey melange natural melange navy melange

black/light 
g ygrey

black/
gorange grey/green light grey/

yyellow

sand/brown beige melan-
gge/brown

brown/
qturquoise natural/navy
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red/dark
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denim/
denim navy/white
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0303.7.7.771111111111
MyMyyyrtrtrtrtllelele BBBeaeachchh || MMMBB B 7171717111111111

03.71112222
Myyrttlee BBeach || MMB B BB 71717171111212121

03.7994
Myrtle Beach ||||| MMMMMMMMMMB B B 797 9494944

00030303030000 .7.7.7999999555
MMMyMyMyMyMyMyrtrtrtlelele BBBeaeaeaccchchc  | MB 79979799995

0303.7.799990
Myyrtlee BBBeaeaachchchhh | MB 799090900

030 .7303 22
MyMyrtrtlee Beae ch | MB 7302222

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

03.7111 Myrtle 
Beach | MB 7111
Basic pletená čepice
54g, 100% polyakryl
reklamní pletená čepice, vroubko-
vaný lem
onesize

144 12 € 2,80/Kč 76,–

03.7112 Myrtle 
Beach | MB 7112
Reklamní pletená čepice
34g, 100% polyakryl
lehká reklamní pletená čepice s
lemem, klasický střih, široký okraj
pro komfortní nošení
onesize

100 10 € 1,90/Kč 51,–

03.7994 Myrtle 
Beach | MB 7994
Reklamní čepice
50g, 100% akryl, podšívka: 100%
polyester fl eece
žebrovaná čepice, v přední části pro-
stor pro branding (8x6 cm), uvnitř 
čepice příjemný lem z fl eecu
onesize

160 5 € 4,80/Kč 130,–

03.7995 Myrtle 
Beach | MB 7995
Reklamní šála
250g, 100% akryl
žebrovaná šála, na jedné straně 
prostor pro branding (20x12 cm)
onesize

40 10 € 12,90/Kč 350,–

03.7990 Myrtle 
Beach | MB 7990
Čepice
33g, 100% akryl
dlouhá čepice s okrajem, který se
dá srolovat
onesize

200 10 € 6,50/Kč 176,–

03.7302 Myrtle 
Beach | MB 7302
Rolovací nákrčník
147g, 100% polyakryl
pletený nákrčník, rozměr 75x45cm
onesize

50 10 € 12,50/Kč 339,–

new

new

black

light grey 
gmelange

grey melange

denim melange

navy

black

light grey 
gggmelange

grey melange

red
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black
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black
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dark red
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black
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dark red
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03.7104
Myrtle Beach | MB 710040404

03003.7.7303
MyMMyyrtle Beach | MMMMB BB 737 0303

03030303033 7.77771000005555
MyMyMyMyyrtrtrtrtlelll BBBBBeeeachhc  | MMB 71710505

0303030 .7.730304444444
MyMyMyyrtrttllelel BBeae chchh ||||| MMMMB B 77773737 04044

03.7300
MMyrtle Beach | MB 7300

03.73030303033011111
Myrtle BBBBBeaeaeaeaeaachchchchchchc ||||| MMMMB B B 7337373010101010101

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

03.7104 Myrtle 
Beach | MB 7104
Čepice
127g, 100% polyakryl,fl eece lem
100% polyester
barevná čepice s bambulí a lemem,
měkká pestrá efektní příze, 3D
vzhled - design vlny, vnitřní lem
fl eece pro příjemné nošení
onesize

72 12 € 10,–/Kč 271,–

03.7303 Myrtle 
Beach | MB 7303
Šála z efektní příze
138g, 100% polyakryl
barevný šál z efektní pestré a měkké
příze, rozměr 65x20cm
onesize

72 12 € 11,50/Kč 312,–

03.7105 Myrtle 
Beach | MB 7105
Dlouhá fl eece čepice
144g, 100% polyakryl, fl eece lem
100% polyester
velmi velká bambule, vysoce
kvalitní příze,uvnitř kvalitní fl eece
pro příjemné nošení, lem s širokým
vroubkováním
onesize

72 12 € 10,–/Kč 271,–

03.7304 Myrtle 
Beach | MB 7304
Fleece šála vysoké kvality
239g, 100% polyakryl,podšívka:
100% polyester
kvalitní příze, plastický vzhled,
kvalitní fl eece uvnitř, rozměry: 
37x30cm
onesize

20 10 € 12,90/Kč 350,–

03.7300 Myrtle 
Beach | MB 7300
Zimní šátek-návlek
100% polyester
nákrčník z elastického, tvar zacho-
vávajícího jersey, refl exní proužky,
teplá fl eece vložka
onesize

150 5 € 4,60/Kč 125,–

03.7301 Myrtle 
Beach | MB 7301
Tkaná zimní šála
166g, 100% polyakryl
elegentní tkaný šál, decentní káro
design, hladký a měkký na dotek,
rozměr 75x45cm
onesize

100 10 € 10,–/Kč 271,–

new

new

new

dark green 
gmelange

navy melange

turquoise 
gmelange

natural melange

red melange

turquoise 
gmelange

dark grey/black

light grey/black

kiwi/black

pink/white

royal/black

dark grey/black

light grey/black

kiwi/black

pink/white

royal/black

white/carbon black/carbon grey melange/
carbon

bright yellow/
carbon

bright orange/
carbon

bright pink/
carbon red/carbon bright blue/
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green

red
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03030303.7.7.7.7.. 111111110000
MyMyMyrtrtrtleleleleeee BBBBeaeaeaeaeee chchchch ||| MMMMB B BB 71717110100000

03033.7.7101011
MyMyrtrtlele BBeaeachchcccc || MMBB 717 01

0303.7.71010099
MyMyrtrtlele BBBeaeae chchch ||| MMB B 7171000090

03030303.77.71001 000 MyMyMyrtrttlelele 
BeeBeacacach h h ||| MMMMBMMBMMB 71010000

030303033.77.710101010222
Myyyyyrtrttrtlellelele BBBBBeaeaeaeachchchc || MMMMMMMB B B BB 7171171717 02222

03333.710101010101033333
Myrtlee BBBBBeaeaeae chchch || MMBB 717171033303033

03030303.7.7.7.7101010106666
MyMyMM rtrtleleee BBBeaeachch |||| MMMMB B B B 7171717100606

0300303.7.777110101 77777
MyMyMyMy trtrtlele BBeaeachchchchccc ||| MMMMBBBBB 7717710707

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sublimační čepice
75g, svršek 1: 100% polyester, svršek 2:
100% polyakryl
pletená čepice s lidovými motivy
onesize

144 12 € 7,50/Kč 203,–

Potištěná čepice
75g, 100% polyester, 100% polyakryl
polyesterová čepice se sublimačním tiskem,
dvouvrstvá, s bambulí a ohrnovacím lemem
onesize

100 10 € 8,60/Kč 233,–

Bavlněná čepice
46g, 100% bavlna
lem čepice s módním vroubkováním, na straně
štítek z umělé kůže
onesize

160 10 € 6,40/Kč 173,–

Jersey čepice
48g, 95% bavlna, 5% elastan
vysoce kvalitní single jersey, 2-vrstvý materiál, 
padnoucí střih díky elastanu
onesize

300 10 € 5,10/Kč 138,–

Pletená čepice
52g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% 
polyester
rib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eece 
lem pro příjemné nošení, černá k dostání také
jednobarevná
onesize

144 12 € 5,70/Kč 154,–

Čepice pro zimní sporty
84g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% 
polyester
širší rib, kontrastní proužek, vnitřní fl eece 
lem pro příjemné nošení, černá k dostání také
jednobarevná
onesize

72 12 € 8,–/Kč 217,–

Pánská zimní čepice
87g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% 
polyester
pletená čepice s barevným vroubkováním
lemu, uvnitř fl eece lem pro příjemné nošení
onesize

72 12 € 6,50/Kč 176,–

Dámská zimní čepice
111g, 100% polyakryl, umělá kožešina, fl eece 
100% polyester
kontrastní proužky, bambule z umělé kožeši-
ny, rib vzhled, uvnitř fl eece lem pro příjemné
nošení
onesize

72 12 € 10,–/Kč 271,–

new

new

new new

blue/black black navy black grey melange navy black black 
gmelange

grey me-
glange navy

black/off  white black/black coff ee/black

jungle green/
black red/black ink/black

black/white black/silver black/black

black/acid yellow black/grenadine black/aqua

silver/black spring green/
silver light red/silver

cobalt/silver navy/silver

silver/black spring green/
silver light red/silver

pink/silver cobalt/silver navy/silver
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03030303 7.77505000000
MyMyrtrtrtrrr leleele BBBeaeaeaachccc  | MMMB B BBB B 75757500000

03.77750011
Myrtleee Beaeaachch || MMBB 75501

033.7.7.77929 5
MyMyMyyrtrtlelee BBeach | MMB 79252525525

03.755111
Myrtle Beachchchchhhhh ||| MMMMMMMMMB 7551

03.77585800
MMyM rttlele BBeaeachch | MB B 7575757580808080

0303003.7.7.77585858444
MMyMyrtle BBeaeae cchhh || MMMBBBBBBB 757 844

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice s ohrnovacím lemem
onesize

144 12  € 3,50/Kč 94,90

Dětská pletená čepice
55g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená dětská čepice s ohrnovacím lemem.
onesize

144 12  € 3,20/Kč 86,70

Pletená čepice s fl eece uvnitř
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyester
pletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblasti čela, žebrový 
vzhled
onesize

144 12  € 6,80/Kč 184,–

Pletená čepice Thinsulate®
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená teplá čepice, variabilní lem
onesize

144 12  € 6,50/Kč 176,–

Pletená čepice
45g/m², 100% polyakryl
úzká dvojitě pletená čepice bez lemu
onesize

144 12  € 2,90/Kč 78,60

Pletená čepice s kontrastním okrajem
53g/m² , 100% polyakryl
úzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lemem
onesize

144 12  € 3,20/Kč 86,70

off  white black grey melange light grey sand

dark green lime green yellow orange red

dark purple aqua royal navy dark navy

off  white black neon yellow

gold yellow girl pink red

light blue royal navy

off  white black light grey 
gmelange

lime green red navy

off  white black dark grey 
gmelange light grey dark green

fl uorescent
yyellow red royal navy

off  white black grey melange light grey 
gmelange dark green

lime green yellow orange girl pink red

burgundy royal navy

white/lime 
ggreen black/white black/orange black/red light grey/

g yburgundy

light grey/
g ydark grey

light grey/
black

lime green/
yroyal

yellow/light 
g ygrey red/black

royal/pink royal/red navy/white navy/red turquoise/
glime green
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03.7979777
Myrtlee BBBBeaeachch || MMB B BBB 797977 77777

0303 7.7989811
MyMyMyMyM rtrttlele BBeaeachc ||| MBBBB 7981

03.7999999333
Myrtle Beaachchchchhhhh ||||| MMMMMBB B BB 7979797977 93939

030030303 7.77987
MyMyMyMyMyMyrtrtrtrtrtr lelelele Beaeaeae ch | MMBBBBB 7987

0303030303.7.7.775454000
MyMMMyMyMyrtrtrtlelele BBBBeaeaeaeaeaachchchcch ||||| MMMMMB BBB 75540

03.76111
Myrtle Beaachchchc || MB 7611

033000 .7777777720000
Myyyyrtrtrtrtr le Beach | MB 7720

03.7949 0 Myrtle 
Beach | MB 7949

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Hrubě pletená čepice
96g, 80% polyakryl, 20% polyamid
hrubě pletená čepice z kvalitní příze, podšívka 
z fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkký a 
příjemný materiál
onesize

100 10 € 10,–/Kč 270,–

Hrubě pletená šála
149g, 80% polyakryl, 20% polyamid
hrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkké-
ho materiálu, rozměry: 65x20 cm
onesize

50 10 € 11,50/Kč 310,–

Pletená čepice
81g, vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
100% polyester fl eece
dlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepice, 
uvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čepice 
malý štítek z umělé kůže s logem
onesize

100 10 € 8,60/Kč 235,–

Hrubě pletená šála „tunel“
288g, 100% akryl
hrubě pletená šála „tunel“, rozměry: 40x40
cm
onesize

40 10 € 20,20/Kč 545,–

Pletená čepice s bambulí
80g, 100% polyakryl
dvojitý široký žebrový úplet, široký variabilní 
ohrnovací lem
onesize

144 12 € 4,90/Kč 133,–

Fleecová šála XXL
225g/m², 100% nežmolkující fl eece
extra široká fl eecová šála bez třásní, rozměry: 
150x25 cm
onesize

100 10 € 5,40/Kč 146,–

Mikrofl eecová čepice
210g/m², 100% nežmolkující fl eece
mikrofl eecová teplá čepice s širokým lemem
M/L

200 10 € 3,60/Kč 97,60

Pletené rukavice pro dotykové displeje
65g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5%
elastan, 1% ostatní
pletené rukavice s konci prstů přizpůsobenými
pro dotykové displeje (integrovaná kovová
vlákna)
S/M – L/XL

200 10 € 7,30/Kč 198,–

carbon/off  white natural/off  white green/off  white

pink/off  white navy/off  white

carbon/off  white natural/off  white green/off  white

pink/off  white navy/off  white glacier grey/
carbon

coal black/
g ygrey

plum/glacier 
g ygrey navy/silver coal black pine green plum

white/aqua white/lime 
ggreen off  white black

black/
gorange black/red dark grey/

g g ylight grey
dark brown/

khaki

dark green/
white burgundy purple light blue/

off  white

navy navy/red

off  white black anthracite light grey

lime green gold yellow orange red

dark purple royal navy

off  white black grey

green red light blue

aqua violet navy black
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030303.7.799992222222
MyMyMyrtrttlelelee BBBBBBeaeaeaeaaeaachhhchchch |||| MMMMMB B BB BB 7977 92

030303033.7.7.77.79898989889855555
Myrtrttrtrtlelelelele BBBBBBeaeaeaeaeae chchchchch ||||| MMMMMBBBBB 797979797985

0303.7984
Myrtle Beach || MB 79984

0303.7.71110101 88
MyMyrtrtlele BBBBeaeachch || MBB 71710808

030333.7.7.7.794999 1
Myyrtrtrtrtlelelele Beaaachchchch || MMMBBB B 7979799444141

0303033.7.7.7944494777
MyMyMyrtrtrtlelele BBBeaachchch || MB 794777

03.779494000
MyMyrtr lele BBeaeachch || MMB BB 79794040

03033.7.7.7.7979797974444
MyMyMyMyrtrtlelelel BBBBeaeaeaachchchc ||| MMMBBBB 7979797997474747

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Čepice
52g, 100% akryl
moderní krátká melírovaná čepice, na lemu
malý štítek z umělé kůže s logem
onesize

150 10 € 5,70/Kč 154,–

Hrubě pletená čepice
112g, vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
100% polyester fl eece
hrubě pletená čepice, která perfektně sedí,
uvnitř příjemný lem z fl eecu
onesize

50 10 € 12,30/Kč 335,–

Zimní čepice
90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
70% akryl, 30% polyester
dlouhá zimní čepice s bambulí, boční šev, 
bambule z umělé kožešiny
onesize

100 10 € 10,–/Kč 270,–

Pracovní fl eece čepice
180g/m², 100% polyester
lehký fl eece s protižmolkovou úpravou, anato-
mický střih s perfektním tvarem, lehká a teplá
onesize

200 10 € 2,80/Kč 76,–

Maxi háčkovaná čepice
115g, 100% polyakryl
hrubě háčkovaná velká čepice, díky pásku z
fl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošení
onesize

100 1 € 15,10/Kč 410,–

Háčkovaná čelenka
65g, 100% polyakryl
ručně háčkovaná čelenka, extra široká,  pod-
šívka z mikrofl eecu
onesize

144 12 € 9,–/Kč 245,–

Háčkovaná 3 barevná čepice s bambulí
115g , 100% polyakryl
módní 3 barevná háčkovaná čepice s bambulí, 
díky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice velmi
pohodlná na nošení
onesize

100 1 € 15,10/Kč 410,–

Šála
117g, 100% polyakryl
hladký měkký dotek, na koncích kroucené 
třásně, rozměry: 180x130 cm
onesize

100 10 € 10,–/Kč 270,–

new

black/carbon
gmelange

grey/navy
gmelange

dark green/
gblack melange

dark red/
gblack melange coal black pine green plum

white/black black/black silver/black

acid yellow/black grenadine/black aqua/black

black carbon dark green

red royal navy

black carbon silver

lime green orange red

aqua navy

black carbon silver

lime green orange red

purple aqua navy

black/silver/
white

neon green/
pneon pink/black

yellow/
ppacifi c/white

 neon orange/neon 
ggreen/black

red/black/
white

purple/lime 
ggreen/white

aqua/lime 
ggreen/white

carbon/
gorange/white

pacifi c/neon
gorange/white

navy/red/
white anthracite dark red navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Žebrovaná čepice
65g, 100% akryl
2 barevné žebrování, široký lem, který se dá
libovolně ohrnout
onesize

150 10 € 8,60/Kč 235,–

Žebrovaná šála
168g, 100% akryl
2 barevné žebrování, na koncích pletené
třásně, rozměry: 180x21cm
onesize

50 10 € 12,90/Kč 350,–

Šála „tunel“
190g, 100% akryl
dvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žebrování
onesize

50 10 € 10,–/Kč 270,–

Hrubě pletená čepice s bambulí
181g, vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
100% polyester fl eece
dlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitř 
příjemný lem z fl eecu
onesize

50 10 € 14,20/Kč 385,–

Čepice melange
62g, 80% polyakryl, 20% polyamid
melange čepice s módní žebrovanou krempou
onesize

150 10 € 6,70/Kč 182,–

Šála melange
157g, 80% polyakryl, 20% polyamid
dvojitě pletená melange šála, rozměry:
180x25 cm
onesize

50 10 € 14,10/Kč 380,–

Rukavice melange
71g/pár, 80% polyakryl, 20% polyamid
melange rukavice se zdvojeným okrajem
S/M – L/XL

150 10 € 8,30/Kč 225,–

Háčkovaná čepice
85g/m2, 100% polyakryl
háčkovaná čepice s kontrastním lemem
a bambulí, díky fl eece pásku uvnitř velmi 
příjemná na nošení
onesize

72 12 € 12,–/Kč 325,–

anthracite/black dark olive/
anthracite

dark red/
anthracite anthracite/black dark olive/

anthracite
dark red/
anthracite

black/
g ydark grey

dark grey/
silver

ivory/
natural

rose/dark
g ygrey navy/blue coal black/glacier 

g ygrey
pine green/
g g yglacier grey plum/glacier grey

black granite racing green

dark red navy

black granite racing green

dark red navy

black granite racing green

dark red navy

black/light 
g ygrey

black/neon 
ggreen

black/tur-
qquoise black/pink

carbon/red green/acid 
yyellow

lime green/
p pdark purple orange/aqua

red/white carbon/
yyellow blue/white navy/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Polyesterová kšiltovka, 5 panelů
125g/m², 100% polyester
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšité 
větrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketa
onesize

200 25 € 1,90/Kč 51,50

Kšiltovka s nízkým profi lem, 6 panelů
280g/m², 100% bavlna
vyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvory,
suchý zip, odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 3,60/Kč 97,50

Kšiltovka s kontrastním panelem, 6 panelů
300g/m², 100% akryl twill,vnitřní panel 100% bavlna
vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6 x prošitý, větrací 
otvory,knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínání,
odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 4,30/Kč 117,–

Plochá kšiltovka, 6 panelů
300g/m², 100% akryl twill,vnitřní panel
100% bavlna
vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6x pro-
šitý, obšité větrací otvory, plastové zapínání, 
odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 4,30/Kč 117,–

Kšiltovka, 5 panelů
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný 
kšilt,obšité větrací otvory, zapínání na suchý 
zip, odnímatelná etiketa
onesize

200 25 € 2,90/Kč 78,50

Dětská kšiltovka, 5 panelů
 260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný, 
větruodolný materiál,formovaný kšilt,obšité
větrací otvory, zapínání na suchý zip, odníma-
telná etiketa
onesize

200 25 € 2,70/Kč 73,–

Flex-kšiltovka, 6 panelů
260g/m², 98% bavlna, 2% elastan
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný 
kšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zapí-
nání, savý pásek na pot, odnímatelná etiketa
S/M – L/XL

150 25 € 6,60/Kč 179,–

new new

new
new

white black dove grey bottle apple green

lime yellow orange red pink

purple royal navy aqua

white black charcoal
g ygrey dove grey khaki chocolate

brown

bottle emerald lime yellow orange red

burgundy pink purple azure blue royal navy

white/black black/red black/lime black/purple

black/azure heather grey/
black

white black heather grey emerald 
ggreen

red sapphire blue navy

white black dove grey khaki

apple green lime yellow orange

red burgundy pink purple

sky royal navy aqua

white black bottle kelly

orange red burgundy sky

royal navy

white black khaki cool grey

red vivid blue navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice
340g/m², 340g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pračce
onesize

150 25  € 3,90/Kč 106,–

Čepice
56g/m², 100% polyakryl
módní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračce
onesize

150 25  € 3,40/Kč 92,–

Oboustranná módní pletená čepice
62g/m², 100% polyakryl
oboustranná módní pletená čepice, spodní části úzký lem v
kontrastní barvě, lze ji prát v pračce
onesize

150 25  € 3,60/Kč 97,50

Týmová šála
100% polyakryl
pruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí se
především pro výšivku, možno prát, rozměry: 140x20 cm
onesize

100 25  € 7,30/Kč 198,–

Nízkoprofi lová sandwich kšiltovka
350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kepr
6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně prošité 
otvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapínání s
mosaznou přezkou
onesize

150 25  € 5,60/Kč 152,–

6 panelová kšiltovka
350g/m², 100% broušená bavlna, kepr
6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, na 
kšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání na
mosaznou přezku
onesize

150 25  € 5,50/Kč 149,–

black grey red royal navy black stone navy

black/yellow black/red black/grey black/sky grey/black

stone/olive lime green/
black

bright oran-
gge/black aqua/grey

white/navy black/
white black/gold kelly green/

white red/black red/white

fuchsia/
white

purple/
yyellow royal/white navy/gold navy/sky navy/red

black/red grey/black grey/red grey/yellow forest/red

natural/navy red/black navy/yellow navy/white

white black forest yellow

red purple royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová basebalová kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna
předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné 
zapínání
onesize

100 25  € 2,45/Kč 66,50

5 panelová dětská kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna
předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné
zapínání
onesize

100 25  € 2,45/Kč 66,50

6 panelová kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
pevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů,
nastavitelná velikost pomocí zadní kovové spony
onesize

100 25  € 3,10/Kč 84,50

5 panelová kšiltovka
150g/m², 100% bavlna
tvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní straně
onesize

200 25  € 2,05/Kč 55,50

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
260g/m²,  100% broušená bavlna
tvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látková
páska
onesize

100 25  € 3,10/Kč 84,50

5 panelová kontrastní kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
průběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný kšilt,
látková páska a kovová spona
onesize

100 25  € 3,90/Kč 106,–

black dark grey/light 
g ygrey beige/white

army/beige bottle green yellow orange

red red/white fuchsia sky

royal blue royal/white french navy french navy/
white

white black apple green gold

orange red pink fuchsia

sky royal blue french navy

white black/red black dark grey/
g g ylight grey beige

army/beige camo chocolate/
gbeige bottle green kelly green/

white

yellow orange red red/white pink/white

sky royal/white royal blue french
ynavy/white french navy turquoise/

white

white black dark grey forest green

kelly green gold orange red

sky blue royal blue french navy

white black black/red dark grey/light 
g ygrey

beige chocolate/beige red red/white

royal blue royal blue/white french navy french navy/
white

black/white black/gold kelly green/gold orange/white

gold/red red/black red/white royal blue/white

royal blue/ gold french navy/
white
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Bags, Umbrellas & 
Accessories

ist eine Naturfaser die sich durch hohe Feuch-
tigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gute Färbbarkeit
auszeichnet.

Polyester – meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 
hohe Zugfestigkeit Feinheit gute Formstabilität geringe
Feuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschverhalten, sehr gute Licht-
beständigkeit

Fleece – aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher samt-
artiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation bei
geringem Gewicht, wasserabweisend

Polyamid (Nylon) – Synthetikfaser mit hoher Zug- und
 Scheuerfestigkeit

Filz – nicht-gewebter (Vlies) Stoff . Die Fasern werden durch
chemische, mechanische oder thermische Behandlung verbun-
den. Filz wird üblicherweise aus Wolle hergestellt, kann jedoch
auch aus zahlreichen anderen Natur- und Kunstfasern gefertigt
werden. Eigenschaft en: hohe Dichte, druckelastisch, dehnbar,
widerstandsfähig, hohe Isolationsfähigkeit, saugfähig, feuchtig-
keitsabweisend

Jute – Bastfaser, die aus dem Stängel der Jutepfl anze gewon-
nen wird, grobe Faser, Eigenschaft en: reißfest, gut färbbar, hohe

g p

(LKW) Plane – reißfestes, widerstandsfähiges und wetter-
beständiges Kunststoff gewebe

Polyester Pongee – Gewebe aus Polyester-Filamenten,
d l ff d l h bl h d
gefertigt wurde

Ripstop h
spezielle Webtechnik, Herstellung meist aus Nylon, Eigenschaf-
ten: besonders reißfest und stabil

new
129 unterschiedliche Modelle aus
den Kategorien Taschen, Schirme und 
Decken
22 Neuheiten 

14 neue Farben bei bestehenden 
en

Top Verkaufsartikel

Fadenanzahl (T=Threads/Faden,
z.B. 210T Polyester) – gibt Auskunft 
über die verwendete Fadenanzahl
im Gewebe. Die Qualitätsangabe
210T bedeutet, dass ein Quadratinch 
(2 54x2 54cm) des Stoffs aus 210
Fäden besteht. Je höher diese Zahl
ist, umso dichter ist das Gewebe.

D=Denier/Stärke 
y

gibt Auskunft  über die Stärke des
verwendeten Garns. Nylonstoff  der 
Qualität 420D Nylon wurde mit Garn
der Stärke 420 Denier produziert (1

).
Je höher diese Zahl ist, umso reißfes-
ter und robuster ist der Stoff . 

Bags, Umbrellas & 
Accessories

BavlnaBaumwBaum
ti k itti k it  je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoká wolleolle ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch ist eine Naturfaser, die sich durch hohe Feuch

aufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitaufnahme angenehmen Griff und gute Färbbarkeitsavost, příjemný dotek, výborná barvitelnosttigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gutigkeitsaufnahme, angenehmen Griff  und gu
auszeichnetauszeichnet

PolyesterPolyesterPolyester
hohe Zugfehohe Zugf – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost   meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: meist produzierte Synthetikfaser, Eigenschaft en: 

estigkeit Feinheit gute Formstabilität geringetigkeit Feinheit gute Formstabilität geringev tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,hohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringehohe Zugfestigkeit, Feinheit, gute Formstabilität, geringe 
Feuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute LiFeuchtigkeitsaufnahme gutes Waschverhalten sehr gute Livelmi dobrá odolnost proti vlivu světlaFeuchtigkeitsaufnahme, gutes WaschvFeuchtigkeitsaufnahme, gutes Waschv
beständigkeitb tä di k it

FleeceFleeceFleece ý p y ý ý– aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher sam– aufgerauter Veloursstoff  aus Polyester, weicher sam
p j ý y p p gartiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolationartiger Griff , angenehm auf der Haut, hohe Wärmeisolation
vodoodpudivý materiálgeringem Gewicht, wasgeringem Gewicht, was

y yPolyamid (Nylon)Polyamid (Nylon)– syntetické vlákno s vysokou pevností v– Synthetikfaser mit hoher Zug- und– Synthetikfaser mit hoher Zug- und 
tahu i trhu, rychleschnoucíScheuerfestigkeitScheuerfestigkeit

Filc (plst)FilzFil  nich nich
chemischechemische netkaná textilie Vlákna jsou spojovány chemickout gewebter (Vlies) Stoff . Die Fasern werden durchgewebter (Vlies) Stoff . Die Fasern werden durch

mechanische oder thermische Behandlung verbunmechanische oder thermische Behandlung verbunmechanickou nebo tepelnou vazbou Filc se obvykle vyrábí zchemische, mechanische oder thermische Behandlung verbunchemische, mechanische oder thermische Behandlung verbun
den Filz wird üblicherweise aus Wolle hergestellt kann jedocden Filz wird üblicherweise aus Wolle hergestellt kann jedocvlny, ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodníchden. Filz wird üblicherweise aus Wolle hergestellt, kann jedocden. Filz wird üblicherweise aus Wolle hergestellt, kann jedoc
auch aus zahlreichen anderen Natur und Kunstfasern gefertauch aus zahlreichen anderen Natur und Kunstfasern geferta syntetických vláken Vlastnosti: vysoká hustota odolný vůčiauch aus zahlreichen anderen Natur  und Kunstfasern gefertigauch aus zahlreichen anderen Natur  und Kunstfasern gefertig
werden Eigenschaften: hohe Dichte druckelastisch dehnbarwerden Eigenschaften: hohe Dichte druckelastisch dehnbartlaku pružný trvanlivý absorpční vlhkost odpuzující výbornáwerden. Eigenschaft en: hohe Dichte, druckelastisch, dehnbar,werden. Eigenschaft en: hohe Dichte, druckelastisch, dehnbar,
widerstandsfähig hohe Isolationsfähigkeit saugfähig feuchtigwiderstandsfähig hohe Isolationsfähigkeit saugfähig feuchtigizolacewiderstwiderst
k it bk it b

JJuteJute u – Bastfaser, die aus dem Stängel der Jutepfl anze gewon-– Bastfaser, die aus dem Stängel der Jutepfl anze gewon-
nen wird, grobe Faser, Eigenschaft en: reißfest, gut färbbar, hohenen wird, grobe Faser, Eigenschaft en: reißfest, gut färbbar, hohe
vysoká pevnost v tahu, specifi cký zápachDehnfestigkeit, spezifi scher GeruchDehnfestigkeit, spezifi scher Geruch

(LKW) Placht(LKW) Plane(LKW) Plane –– ostí,reißfestes, widerstandsfähiges und wetter-reißfestes, widerstandsfähiges und wetter-
velice odolná proti roztržení a proti vlivům počasí beständiges Kunststoff gewebebeständiges Kunststoff gewebe

Polyester PongeePolyester PongeePolyester Pongee – tkanina z polyesterového vlákna. Jedná– Gewebe aus Polyester-Filamenten,– Gewebe aus Polyester-Filamenten,
se o tenký hladký materiál, který se původně obvykle vyráběl z dünner, glatter Stoff , der ursprünglich üblicherweise aus Seide dünner, glatter Stoff , der ursprünglich üblicherweise aus Seide 
gefertiggefertig

RipstopRipstopRipstop – charakteristická mřížková struktura je způsobena– charakteristische „Rechenkästchenstruktur“ durc– charakteristische „Rechenkästchenstruktur“ durc
spezielle Webtechnik, Herstellung meist aus Nylon, Eigspezielle Webtechnik, Herstellung meist aus Nylon, Eig

a stabilitaten: besonders reißfest und stabilten: besonders reißfest und stabil

Certifi kace:
Tašky z bio-bavlny a Fair Trade proodukty nnaleznetee v 
kolekci Westford Mill.
Udržitelné Ökobrella® deštníky s ppotahy z recyklovvaných
PET lahví nabízí Fare. Tato značkaa nabízí ttaké dešttníky, 
které jsou certifi kovány v souladu s normoou EN ISOO
20471.

Další informace k certifi kacím, texxtilním sddružením a
iniciativám získáte na stranách 2-3.

129129129
dd různých modelů z kategorieunterschiedliche Modelle aunterschiedliche Modelle a

Kategorien Taschen SchirmeKategorien Taschen Schirmetasky, destniky, dekyden Kategorien Taschden Kategorien Tasch
DeckenDecken22DecDe
2222 novinekcken

N h iN h i

141414 nových barev u stávajícíchneue Farben bei bestehendneue Farben bei bestehen
produktůProdukteProdukte

Top prodejný výrobekTop VerkaufsartikelTop Verkaufsartikel

Číslo přízeFadenanzaFadenan
z B 210T Pz B 210T P (T=Threads/příze) -ahlhl (T Threads/Faden (T Threads/Fad

Polyester) gibt Auskolyester) gibt Ausposkytuje informace o použitémz.B. 210T Polyester)  gibt Auskz.B. 210T Polyester)  gibt Ausk
über die verwendete Fadenanzahüber die verwendete Fadenanzapočtu vláken ve tkanině. Označení über die verwendete Fadenanzahler die verwendete Fadenanza
im Gewebe Die Qualitätsangabeim Gewebe Die Qualitätsangabekvality 210T znamená že jeden čt-im Gewebe. Die Qualitätsangabeim Gewebe. Die Qualitätsangabe
210T bedeutet dass ein Quadratinc210T bedeutet dass ein Quadratinvereční úsek (2,54x2,54cm) látky se210T bedeutet, dass ein Quadratinch210T bedeutet, dass ein Quadratinc
(2 54x2 54cm) des Stoffs aus 210(2 54x2 54cm) des Stoffs aus 210skládá z  210 přízí. Čím vyšší je toto(2,54x2,54cm) des Stoff s aus 210 (2,54x2,54cm) des Stoff s aus 210 
Fäden besteht Je höher diese ZahlFäden besteht Je höher diese Zahlčíslo, tím silnější je tkanina.Fäden besteht. Je höher dieFäden besteht. Je höher
ist umso dichter ist das Gewist umso dichter ist das Gew
Tloušťka přízeFadenstärkeFadenstärke (D (D dD=Denier/Stär=Denier/Stär
tloušťka příze, např., 420D Nylon)des Garns, z.B. 420D Nylon) –des Garns, z.B. 420D Nylon) – 

f ťgibt Auskunft  über die Stärke degibt Auskunft  über die Stärke de
averwendeten Garns. Nylonstoff  der verwendeten Garns. Nylonstoff  der 

s označením 420D byla vyrobena sQualität 420D Nylon wurde mit GaQualität 420D Nylon wurde mit Ga
příze tloušťky 420 denier (1 denier =der Stärke 420 Denier produziert (1der Stärke 420 Denier produziert (1 
1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší jeDenier = 1 Gramm pro 9.000 Meter)Denier = 1 Gramm pro 9.000 Meter)
toto číslo, tím více je tkanina odolnáJe höher diese Zahl ist, umso reißfesJe höher diese Zahl ist, umso reißfes
ter und robter und rob



46.5095
Fare | 5095

46.5460
Fare | 5460

46.5640
Fare | 5640

46.5199
Fare | 5199

46.5471
Fare | 5471

46.7471
Fare | 7471

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Malý deštník
302g, polyester
s manuálním otevíráním, rukojeť z recyklovaných pet lahví,
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, velmi skladný
a dá se uschovat do malého sáčku, průměr 98 cm, délka
zavřeného deštníku 27 cm
onesize

48 1  € 13,65/Kč 370,–

Malý deštník
339g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, velmi skladný, dá se složit do
malého sáčku, z materiálu, ketrý je odolný vůči větru a vodě.
průměr 97cm, délka zavřeného deštníku 29cm
onesize

24 1  € 15,25/Kč 415,–

Malý deštník
420g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, je velký, proto je vhodný pro více 
osob. má hliníkovou rukojeť s integrovaným tlačítkem, z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a vodě, velmi skladný a dá 
se složit do malého sáčku, průměr 105 cm, délka zavřeného
deštníku 30 cm
onesize

24 1  € 19,15/Kč 520,–

Malý deštník
336g, pongee polyester
asymetrický deštník s manuálním otevíráním, z materiálu, kte-
rý je odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, dá se složit do
malého sáčku, průměr 98 cm, délka zavřeného deštníku 31 cm
onesize

24 1  € 18,65/Kč 505,–

Malý deštník
394g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, refl exními prvky a LED světýlko na 
rukojeti, z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, velmi
skladný, dá se složit do malého sáčku, průměr 97 cm, délka
zavřeného deštníku 32
onesize

48 1  € 31,–/Kč 840,–

Golfový deštník pro 2
730g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, má rukojeť s integrovaným tlačít-
kem a díky své velikosti se hodí pro více lidí, z materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě, průměr 120 cm, délka zavřeného
deštníku 93 cm
onesize

12 1  € 35,–/Kč 950,–

black grey lime

red navy petrol

white black

grey light grey

lime yellow

orange red

magenta purple

lilac euroblue

navy petrol

mint black grey red navy

black/silver black/lime black/yellow black/eu-
roblue black/navy black dark grey grey red navy refl ex silver
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46.1142
Fare | 1142C

46.3299
Fare | 3299

46.7112
Fare | 7112

46.1115
Fare | 1115

46.4783
Fare | 4783

46.2393
Fare | 2393

PET Flaschenf m recycled
z recyklovaných 
aus recycelten 
aus recycelten
from recycled
aus recycelten

s recycelten
us recyceltene

PET lahvíT Flaschef m rerereaus recyceltenn
aus recycelten
aus recycelten
aus recycelten
aus recycelten
aus recycelten
aus recycelten
aus recycelten
aus recycelten

z recyklignu
PET Flaschen
PET Flaschen
PET bottlesT bottles

PET Flaschen
PET Flaschen
PET Flaschen
PET Flaschen

T Flasche
ET Flasche
ET Flasche
ET Flasche
ET Flasche
ET Flasche
ET Flasche
ET Flasche

farbige Fiberglas-
coloured Fibregla
farbige Fibergla

bige Fibe g
uvnitř barevný sklo-
coloured Fibreglass 
coloured Fibreglass
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-

l minátbi e Fiberglas-
bi e Fiberg

f bige Fibergbige Fibbi e Fibergl
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-

włókna szklanego 
schienen innen
schienen innen

Ribs inside
Ribs insidhienen inne
hienen inne
hienen inne
hienen innel mináibs insidibbs insiienen inienen inienen inienen inenen inenen inenen in

swetsssmokrá stranasswessssssmwrkakrá strakrá stranassnassnassnasswetwetwetwnassnassnassnassnassnassnass

d ychá stranadPluszowa podszewka 
troodryryockockcsuchá strana

suchá stranatrockentrockentrockentrockendryyyockeockeockeockeockeockeocke

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Deštník s automatickým otvíráním
451g, pongee polyester
má rovnou matnou černou rukojeť a je z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě, zajímavý potisk, který mění při dešti
barvu, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníku 84 cm
onesize

24 1  € 14,05/Kč 380,–

Bambus ökobrella
300g, 100% polyester
rovná tyč a rukojeť z bambusu,ripstop potah z recyklovaných
PET lahví, průměr: 105cm, délka: 81cm
onesize

12 0  € 44,–/Kč 1195,–

Transparentní automatický deštník
100% polyester pongee
automatické otevírání, systém proti větru, barevné detaily na
tyči a špicích, černě pogumovaná tyč s měkkou rukojetí
onesize

24 0  € 15,10/Kč 410,–

Deštník s automatickým otvíráním
440g, pongee polyester
deštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojeť, z
materiálu, odolný vůči větru a vodě. Průměr: 105 cm. Délka
zavřeného deštníku 86 cm
onesize

24 1  € 13,65/Kč 370,–

Středně velký deštník
polyester
s automatickým otevíráním a rukojetí s barevnými proužky, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, průměr 112 cm,
délka zavřeného deštníku 90 cm
onesize

24 1  € 18,65/Kč 505,–

Velký golfový deštník
pongee polyester
s rovnou rukojetí vhodný pro více osob, z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě, průměr 113 cm, délka zavřeného
deštníku 101 cm
onesize

12 1  € 19,95/Kč 540,–

new

black beige

white black lime

red navy petrol

black mocha lime red purple navy petrol

anthracite/white anthracite/grey anthracite/lime anthracite/
yyellow

anthracite/
gorange anthracite/red anthracite/

euroblue white black grey lime red euroblue navy

315

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

W
or

kw
ea

r
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
FA

RE



47.6052
Halfar | 1806052

47.7790
Halfar | 1807790 

47.2759
Halfar | 1802759

47.2209
Halfar | 1812209

47.2210
Halfar | 1812210

fü Sublimation

geeign
designed for 

SublimatioSublimatSublimatioSublimatS b
sublimační tiskProduP

czony 
für Sublimation 
für Sublimation

designed for
designed for

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
designed foigned signed fo

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

r Sublimatio
r Sublimatio
r Sublimatio

do sublimacji
geeigneteeignet

Sublimation
ublimationgeeignetgeeigneteeignet

d sublimacji
sublimační tisk
sublimační tisk

Sublimation
Sublimation
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

47.6052 Halfar | 1806052
Taška přes rameno STYLE
truck tarpaulin
prostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými
vnitřními kapsami, široký ramenní popruh, velká
klapka (tj velká oblast tisku) se zipem, velikost:
37x28x12cm
onesize

25 1 € 18,85/Kč 510,–

47.7790 Halfar | 1807790 
Event Bag EASY
600D polyester
velká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a
uzávěrem, vhodné pro dokumenty formátu A4 a
katalogy, nastavitelný ramenní popruh, rozměry: 
28x34 / 44x5,5cm
onesize

25 1 € 7,10/Kč 192,–

Taška přes rameno NATURE
100% bavlna
hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní 
telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh,
rozměry: 33x26x11cm
onesize

25 1  € 17,65/Kč 480,–

Malá taška s klopou BASE
600D polyester
hlavní kapsa na zip, nastavitelný ramenní popruh, s odní-
matelnou klapkou, vhodné pro sublimační potisk, velikost :
17,5x22,5x7,5cm
onesize

50 1  € 11,60/Kč 315,–

Taška s klopou SPIRIT
600D polyester
hlavní plochá kapsa, kapsa na mobilní telefon, přední kapsa
na zip, nastavitelný ramenní popruh s ramenní vycpávkou,
odnímatelná klapka vhodná pro sublimační tisk, velikost:
37x29x13cm
onesize

25 1  € 19,35/Kč 525,–

white anthracite brown apple green

orange red light blue navy

white black apple green yellow

orange red navy teal

black beige brown black black
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47.2814
Halfar | 1802814

47.5513
Halfar | 1805513

47.9791
Halfar | 1809791

47.1059
Halfar | 1801059

47.2719
Halfar | 1802719

47.7530
Halfar | 1807530

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

LorryBag® ECO
truck tarpaulin
prostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsy, 
široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) se
zipem, velikost : 27x29x13cm
onesize

2525 11 € 14 95/Kč 405 € 14,95/Kč 405,–

Event Bag BASIC
600D polyester
hlavní prostor vhodný pro dokumenty formátu A4 a katalogy,
plochá kapsa na zadní straně, nastavitelný ramenní popruh,
extra velký na zip, rozměry: 25x33x2cm
onesize

50 1  € 5,80/Kč 158,–

Omyvatelná taška RETRO
PU umělá kůže
hlavní kapsa na zip s dvěma plochými kapsami, přední kapsa
na zip, boční velikosti rukojetí: 25x17x9cm
onesize

50 1  € 11,95/Kč 325,–

Kosmetická taška
600D polyester
má velkou polstrovanou hlavní kapsu a 3 kapsy na zip, dá 
se zapnout na karabinu a pověsit díky poutku, rozměry:
37x16x12 cm
onesize

25 1  € 13,50/Kč 365,–

Kosmetická taška SPORT
420D nylon
na zavěšení, s různými přihrádkami, rozměry : 27x20 /52 cm
onesize

50 1  € 7,70/Kč 210,–

Taška přes rameno RETRO
PU umělá kůže
hlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na zip,
nastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12cm
onesize

25 1  € 17,80/Kč 480,–

white black black matt silver green

apple green yellow orange red magenta

cyan royal blue navy

white black anthracite green apple green yellow

orange red fuchsia navy teal

black anthracite green orange

red royal blue navy

black black light grey red navy

black anthracite green orange

red royal blue navy
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47.7554
Halfar | 1807554

47.7788
Halfar | 1807788  

47.5710
Halfar | 1805710

47.9997
Halfar | 1809997 

47.9117
Halfar | 1809117

47.9119
Halfar | 1809119  

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Přepravní taška ModernClassic
100% polyester plsť
hlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohodlný
ramenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaši 
propagaci, velikost: 36x29x10cm
onesize

20 1  € 19,05/Kč 515,–

Taška přes rameno ConnectClassic
100% polyester plsť
atraktivní dvoubarevná taška s hlavní kapsou a plochou
otevřenou kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka s uzávěrem,
velikost: 32x32x8cm
onesize

25 1  € 14,60/Kč 395,–

Nákupní taška
100% polyester plsť
uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26 /
44x40x14cm
onesize

25 1  € 15,20/Kč 410,–

Felt Cover ECO
100% polyester plsť
kvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebooky,
poutko na pero, velikost: 24x32x1cm
onesize

100 1  € 7,05/Kč 191,–

Sleeve ModernClassic M
100% polyester plsť
vhodná na dokumenty A4 - notebook a tablet, s gumičkou
pro uzavření, velikost: 33x23cm
onesize

50 1  € 8,10/Kč 220,–

Sleeve ModernClassic L
100% polyester plsť
vhodná na dokumenty A4 - notebook a tablet, s gumičkou
pro uzavření, velikost: 42x26,5cm
onesize

50 1  € 9,25/Kč 250,–

anthracite black sprinkle brown sprinkle anthracite

anthracite anthracite anthracite
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47.9998
Halfar | 1809998

47.2213
Halfar | 1812213

47.7547
Halfar | 1807547

47.8810
Halfar | 1808810  

47.5510
Halfar | 1805510  

47.9124
Halfar | 1809124

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Batoh na notebook PREMIUM
100% nylon
refl exního střihu, polstrované držadlo, hlavní kapsa s dvěma 
zipy, přední kapsa s organizérem, kapsa na zip s velurovou
podšívkou a zipem odolným proti vodě, boční síťované kapsy,
kapsa na straně, která může držet deštník, polstrované dno a
záda, polstrované popruhy s výškově nastavitelnými hrudními
popruhy: 33x49x18cm
onesize

10 1  € 44,50/Kč 1205,–

Batoh na notebook CAMPUS
600D polyester
prostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa na 
zip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnými
prvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrované 
popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry: 
30x43x12 / 15 cm
onesize

10 1  € 28,20/Kč 765,–

Taška na notebook OFFICE XL
600D polyester
prostrorný, polstrovaná hlavní kapsa s držákem na laptop, 
velká kapsa na zip vpředu, úchyty, nastavitelná velikost 
ramenního popruhu: 42x31x8cm
onesize

25 1  € 19,15/Kč 520,–

Congress Bag SOLUTION
600D polyester
hlavní přihrádka na velký zip, přední kapsa s organizérem,
snímatelný a nastavitelný ramenní popruh, úchyty, velikost:
38x30x8cm
onesize

20 1  € 11,40/Kč 310,–

Congress Bag BASIC
600D polyester
hlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeť,
poutka na tužky, velikost: 40x29x8cm
onesize

25 1  € 6,70/Kč 182,–

Taška na notebook OFFICE
600D polyester
velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem, úchy-
ty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7cm
onesize

25 1  € 15,85/Kč 430,–

night grey black apple green orange red navy black beige

white black anthracite apple green

yellow orange red navy

white black anthracite apple green yellow

orange red royal blue navy

black anthracite beige

copper navy
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47.2212
Halfar | 1812212

47.9116
Halfar | 1809116

47.9793
Halfar | 1809793

47.9797
Halfar | 1809797

47.9787
Halfar | 1809787

47.2781
Halfar | 1802781

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nákupní taška SPIRIT
100% bavlna
silná bavlněná nákupní taška s uzávěrem na zip, rukojeti z
umělé velurové kůže, velikost: 42x40x9cm
onesize

25 1  € 8,90/Kč 240,–

Nákupní taška BEACH
100% bavlna
velká bavlněná nákupní taška, velice kvalitní, rozměry: 60 /
45x46x18cm
onesize

25 1  € 9,30/Kč 250,–

Waist Bag SOLUTION
600D polyester
hlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastavitelný
bederní pás, rozměry: 30x16x7cm
onesize

50 1  € 7,70/Kč 210,–

Chladící taška SOLUTION
600D polyester
velký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plochá
přední kapsa, úchyty, nastavitelný ramenní popruh, rozměry:
30x31x15cm
onesize

25 1  € 14,70/Kč 400,–

Lodní vak SPLASH 2
tarpaulin
prostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a vodě, 
odnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozmě-
ry: 30x57x19,5
onesize

25 1  € 15,25/Kč 415,–

Taška - pytel CITY
600D polyester
hlavní prostor uzavíratelný pomocí šňůrky, přední kapsa na
zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeť, rozměr: 29x51cm
onesize

50 1  € 9,90/Kč 270,–

warm grey anthracite apple green orange red navy

white black green

apple green yellow orange

red fuchsia navy

white black apple green yellow

orange red fuchsia navy

white black matt light grey apple green

yellow orange red royal blue black light grey red navy
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47.7781
Halfar | 1807781

47.3939
Halfar | 1803939

47.7777
Halfar | 1807777

47.9798
Halfar | 1809798

47.7785
Halfar | 1807785

47.9799
Halfar | 1809799

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nákupní taška SOLUTION
polyester
pěkně tvarovaná, velká nákupní taška s ozdobnou kovovou
přezkou a dvoutónovými popruhy, hlavní přihrádka na zip 
velikost: 40x43x16cm
onesize

2525 11  € 9,75/Kč 265,– € 9,75/Kč 2

Nákupní taška BASKET
600D polyester
taška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládací,
rozměry: 45x25/45x25cm
onesize

10 1  € 19,20/Kč 520,–

Nákupní taška BLACK BASKET
600D polyester
nákupní košík s černým aluminiovým lemem, složitelný, přední 
kapsa na zip, rozměry:45x25/45x25cm
onesize

10 00  € 22,–/Kč 595,– € 22,–/Kč 

Nákupní taška MALL
100% bavlna
prémium bavlněná taška, moderní střih, rozměry: 
34x37x0 / 13
onesize

100 1  € 5,40/Kč 146,–

Nákupní taška BONNY
polyester
pěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky a
popruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60 / 46x40x14cm
onesize

20 1  € 15,10/Kč 410,–

Nákupní taška MARKET
100% bavlna
prémium bavlněná taška, střih s dostatečnou hloubkou, 
velikost: 36x40x10cm
onesize

100 1  € 6,15/Kč 167,–

new

white black apple green yellow

orange red fuchsia navy

black anthracite light green orange

red royal blue navy teal gold black red

white anthracite red navy white light green orange red blue navy nature
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47.1676
Halfar | 1801676

47.8804
Halfar | 1808804 

47.6695
Halfar | 1806695

47.0780
Halfar | 1800780

47.9123
Halfar | 1809123

47.6694
Halfar | 1806694 

47.7544
Halfar | 1807544

19.0507
Kimood | KI0507

19.0508
Kimood | KI0508

zusammenfaltbar
menfaenfsložitelnýammenfaltammenfaltnfanffmsložitelnýammenfaltammenfaltammenfaltammenfaltfoldableoldabdableammenfalmmenfalmmenfalmmenfalmmenfalmmenfalmmenfal

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Cestovní taška
420D nylon
má polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes.  nasta-
vitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce,rozměry:
57x30x28 cm.
onesize

20 1  € 25,–/Kč 675,–

Sportovní/cestovní taška WING
600D polyester
prostorná rozšiřitelná hlavní kapsa s bočními upínacími pásy, 
přední kapsa na zip, odnímatelný a nastavitelný ramenní 
popruh, rozměry: 59x39x22cm
onesize

25 1  € 21,60/Kč 585,–

Sportovní/cestovní taška GALAXY
420D nylon a žakár
hlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťoviny,
zadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťované kapsy
a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihrád-
kami a otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný 
ramenní popruh s protiskluzovou podložkou, velikost ramenní: 
49x33x22cm
onesize

25 1 € 29 60/Kč 800 – € 29,2922929,229229222922922999999999,9,,,,60/Kč 800,

Sportovní batoh
420D nylon
hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přední 
kapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovaná
záda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cm
onesize

25 1  € 18,70/Kč 505,–

Batoh TRAIL
nylon 420D a ripstop
lehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlavní 
prostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vnější 
boční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vyztu-
žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměry:
30x49x18cm
onesize

10 1  € 45,–/Kč 1215,–

Batoh GALAXY
420D nylon a žakár
velký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované
kapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásně
navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry:
31x48x16cm
onesize

25 1  € 26,20/Kč 710,–

Sportovní taška CANNY
210D polyester
prostorná hlavní kapsa s kontrastním zipem a popruhy,
velikost: 52x23x23cm
onesize

50 1  € 7,20/Kč 195,–

Kufr s organizerem
600D polyester, PP
kufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory s pružným 
uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoviny, vpředu
kovové kroužky, rozměry 35x30x60c, dekorace 15x10cm
onesize

10 1  € 21,50/Kč 585,–

Kufr s organizerem a klopou BASE
600D polyester, PP
rozkládací organizátor, velká přihrádka na zip s horní légou, 
přední kapsa, vnitřní kapsa ze síťoviny, vpředu poutka, rozmě-
ry 33x30x30cm, dekorace zóny: 15x10cm
onesize

20 1  € 15,90/Kč 430,–

black
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19.2007
Kimood | KI2007

19.2008
Kimood | KI2008 

19.2021
Kimood | KI2021

19.2004
Kimood | KI2004

19.2005
Kimood | KI2005

19.2006
Kimood | KI2006

19.2010
Kimood | KI2010

19.2011
Kimood | KI2011

19.20020
Kimoodd | KI2020

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Golfový deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, kovo-
vý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazuje
artikl: Kimood 2001
onesize

20 1  € 7,75/Kč 210,–

Velký golfový deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrot
(14mm) a černou dřevěnou rukojeť, průměr: 120 cm, nahra-
zuje artikl: Kimood 2002
onesize

20 1  € 9,50/Kč 255,–

Deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), laminá-
tový rám a gumovou plastovou rukojeť, průměr: 105 cm
onesize

20 10  € 8,65/Kč 235,–

Deštník
210T polyester
s manuálním otevíráním, průměr: 128cm.
onesize

20 10  € 11,40/Kč 310,–

Golfový deštník
210T polyester
s manuálním otevíráním, deštník má na okrajích plastové
koncovky, rozměry: 76 cm
onesize

20 10  € 9,25/Kč 250,–

Golfový deštník
210T polyester
8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním,
deštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průměr:
130 cm
onesize

20 10  € 15,90/Kč 430,–

Malý skládací deštník
pongee polyester
s manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a
laminátový rám, průměr: 98 cm
onesize

20 10  € 8,55/Kč 230,–

Skládací deštník
pongee polyester
s automatickým otevíráním, gumová rukojeť a hliníkový rám,
průměr: 96 cm
onesize

20 10  € 15,35/Kč 415,–

Deštník s dřevěnou rukojetí
pongee polyester 
utomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý kovový
rám, průměr: 96 cm
onesize

10  € 9,–/Kč 245,–€

white

black

black/orange

black/red

black/burnt lime

slate grey

bottle green

burnt lime

true yellow

orange

red

sky blue

royal blue

navy

black

black/royal blue

black/orange

slate grey

bottle green

red

royal blue

navy

white

black

slate grey

silver

burnt lime

red

black

black/royal blue

black/orange

slate grey

navy

white

black

slate grey

red

royal blue

navy

white//white

black/black

yellow/
dark grey
orange/
dark grey

red/light grey

fuchsia/
slate grey

royal blue/
dark grey

navy/slate grey

white

black

dark grey

light grey

bottle green

burnt lime

orange

red

fuchsia

royal blue

navy

black

light grey

navy

dark grey/beige

bottle green/
beige

burgundy/beige

navy/beige
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19.0212
Kimood | KI0212

19.0203
Kimood | KI0203

19.0202
Kimood | KI0202

19.0316
Kimood | KI0316

19.0120
Kimood | KI0120

19.0809
Kimood | KI0809

19.0421
Kimood | KI0421

19.0702
Kimood | KI0702

Handgepäck-Format
cHandgepäck-Format

Handgepäck-Format
vel
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hott
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andgepäck-Form
andgepäck-Form

dgepäck-Form
dgepäck-FormR zmiar bagażu

elikost kabinoveh
elikost kabinoveh

dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
podręcznego dgepäck-Form
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zavazadlazavazadlaepäckepäckepäckepäckgepäck-Fogepäck Fogepäck Foäck Fgepäckgepäckäck

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Elegantní nákupní taška
280g/m², 280g/m², bavlněné plátno
taška s pohodlnými širokými uchy, rozměry:
30x42x16 cm
onesize

50 5 € 9,60/Kč 260,–

Bavlněná nákupní taška s dlouhým uchem
130g/m², 130g/m², 100% bavlna
ucho (cca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cm
onesize

200 20 € 2,30/Kč 62,–

Nákupní taška „růže“
190T polyester
dá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cm
onesize

200 10 € 3,20/Kč 86,–

Pouzdro na mobilní telefon
100% plst
vhodné především pro iPhone 4 a iPhone 5,
vyrobeno z plsti
onesize

200 20 € 1,–/Kč 27,–

Batoh na notebook
600 HD
2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu,
ucho i popruhy jsou polstrované, malá
přední kapsa na zip je vhodná pro potisk nebo 
výšivku
onesize

20 10 € 26,20/Kč 710,–

Kufr
600 HD
2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teles-
kopickou rukojeť, přední kapsa je vhodná pro
potisk nebo výšivku
onesize

2 1 € 86,–/Kč 2330,–

Taška na notebook/dokumenty
300D polyester a PVC
2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook
a nastavitelný ramenní popruh, který se dá
odepnout
onesize

25 10 € 19,15/Kč 520,–

Taška
PVC
má přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování 
v kontrastní barvě a odnímatelný ramenní 
popruh, rozměry: 47x29x19 cm
onesize

20 1 € 31,50/Kč 860,–

black burnt lime light burnt 
gorange red

white black natural burnt lime

orange red dark royal 
blue

white black true yellow orange

red fuchsia aqua blue

dark grey light grey lime green orange

fuchsia purple navy

grey melange chocolate navy dark grey dark titanium navy dark grey red navy black/slate grey taupe/orange navy/white
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26262626.7.7.7.706000 0
SOL'S | Urban

26.7180
SOL'S | Marbella

26.7190
SOL'S | Rimini

26.1675
SOL'S | Laguna

26.1674
SOL'S | Fame

25.1212
SOL'S | Boarding

26.7110
SOL'S | College

26.7120
SOL'S | Project

26.7170
SOL'S | Cambridge

Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
vel
HaHaHaH

hott
gepäck-Fogepäck FoFF

andgepäck-Form
andgepäck-Form
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elikost kabinoveh

bin baggage siz
bin baggage siz
bin baggage siz
bin baggage siz
dgepäck-Form
dgepäck-Form
dgepäck-Form
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dgepäck-Form
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zavazadlazavazadlagepäckgepäckgepäckgepäckgepäck-Fogepäck Fogepäck Foäck Fgepäckgepäckäck

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sportovní vak
210T polyester
vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, 
rozměry: 34, 5x45 cm
onesize

100 5  € 1,65/Kč 45,–

Nákupní taška
600D polyester
magnetický zip, kontrastní nylonová držadla a vnitřní kapsu
na zip, spodek tašky zpevněn polyuretanovým dnem, dá se
vyjmout, rozměr: 34x33x23 cm
onesize

40 20  € 6,80/Kč 184,–

Nákupní taška
600D polyester
má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná držadla, v horní části
jsou švy prošité kontrastní nití
onesize

25 1  € 8,60/Kč 235,–

Jersey sportovní taška
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
kovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1 vnitřní kapsa, uvnitř 
nepočesaná, kapacita: 22l, rozměry: 25x45cm
onesize

50 5  € 16,50/Kč 445,–

Kosmetická taštička
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná, 
rozměry: 23x16,5x2,5cm
onesize

200 10  € 5,60/Kč 151,–

Kufr na kolečkách
kufr na 4 kolečkách, tteleskopická rukojeť, přední kapsa na
notebook a kapsa ze síťoviny, odolný materiál, objem: 35 litrů,
rozměry: 43x34x24 cm
onesize

3 1 € 147,50/Kč 3995,–

Konferenční taška
600D polyester
dvoubarevná taška, má vyztužené nylonové držadlo - 600D, 
rozměry: 39x30x9 cm
onesize

50 10  € 4,10/Kč 111,–

Konferenční taška
600D polyester
2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil, nastavitelný ramenní po-
pruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cm
onesize

30 10  € 8,60/Kč 235,–

Konferenční taška
600D polyester
má velkou prostřední kapsu s dvoucestným zipem, přední kap-
su na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímatelný
a dá se libovolně nastavit, rozměr: 40x31x11 cm
onesize

30 10  € 7,25/Kč 196,–

new
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kelly green
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266..701110 000
SOL'SS | RRRiRiRidededeedeed rrrr

226.0101111
SOLL'S | Ridedddd r rrrr KiKiKiKidsdsds

26.70207020
SOL'S | Express

225.12203
SOL'S | Pulse

25.1202
SOL'S | Perry

26.70300
SOL'S | Jump

726.77040
SOL'S | Escalade

26.7100
SOL'S | Voyager

26.7090
SOL'S | Week-End

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší kapsu a nylonové
poutko, ramenní popruhy jsou polstrované a dají se libovolně
nastavit, zadní část batohu je polstrovaná, rozměry: 28x40x14
cm
onesize

30 100 ,– € 6,80/Kč 185,

Dětský batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší kapsu a nylonové
poutko, ramenní popruhy jsou polstrované a dají se libovolně
nastavit, zadní část batohu je polstrovaná
onesize

30 10  € 6,75/Kč 183,–

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým zipem, 3 menší 
přední kapsy a nylonové poutko, ramenní popruhy jsou 
polstrované a dají se libovolně nastavit, zadní část batohu je
polstrovaná, rozměry: 33x43x17 cm
onesize

30 5  € 11,50/Kč 310,– € 11,50/Kč 310,

Batoh
100% polyester, 600D oxford tkanina, podšívka: 100%
polyester
2 postranní kapsy na zip, poutko a na přední straně koženou
přezku na zapínání, lze ho použít jako klasický batoh nebo
jako tašku přes rameno, z odolného materiálu, objem: 16 litrů,
rozměry: 32x34x15 cm
onesize

15 1 0,– € 19,20/Kč 520

Batoh
100% polyester, 600D oxford tkanina
2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírání na kožený pásek
s přezkou, lze ho použít jako klasický batoh nebo jako tašku
přes rameno.vyroben z odolného materiálu, objem: 16 litrů, 
rozměry: 32x34x15 cm
onesize

15 1  € 14,05/Kč 380,–

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým zipem, 1 menší 
přední kapsu, boční síťované kapsy a nylonové poutko,
ramenní popruhy jsou polstrované a dají se libovolně nastavit, 
rozměry: 31x41x24 cm
onesize

30 1  € 11,05/Kč 300,–

Trekingový batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým zipem, boční 
síťované kapsy a 2 přední malé kapsy, ramenní popruhy jsou
polstrované a dají se libovolně nastavit, zpevněný zádový díl a
spodní část podšitou síťovinou, rozměry: 46x49x23 cm
onesize

15 1  € 32,–/Kč 860,–

Cestovní taška
600D polyester
v horní části velkou oválnou kapsu na zip, 2 přední kapsy na
zip a 2 malé přední kapsičky, taška má 2 nylonová poutka
a dlouhý odnímatelný nylonový popruh přes rameno, díky
kvalitním kolečkům a výsuvnému držadlu je taška velmi
dobře ovladatelná a hodí se především na cestování, rozměry:
67x34x33 cm
onesize

6 1  € 59,50/Kč 1610,–

Sportovní taška
600D polyester
v horní části velkou oválnou kapsu s dvojitým zipem, 2 boční 
kapsy na zip, přední kapsu na zip a několik menších kapsiček, 
2 nylonová poutka a odnímatelný dlouhý nylonový popruh
přes rameno, rozměry: 62x30x26 cm
onesize

20 1  € 22,70/Kč 615,–

black dune

army camo

chocolate apple green

gold orange

red fuchsia

sky blue royal

french navy

black

camo

apple green

orange

red

fuchsia

sky

royal

french navy

black

dune

gold

orange

red

sky blue

french navy

black/neon lime

camo/////////yellow

red/graphite

french navy/
orange

black

raspberry

french navy

graphite/black

orange/black

red/black

french navy/
black

arctic/graphite/
black

dune/graphite/
black

black

graphite

red

black

camo

orange

red

french navy

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
SO

L'
S



26.1671
SOL'S | District

26.1672
SOL'S | Lenoxox

26.1677
SOL'S | Lincoln

26.1678
SOL'S | Kensington

26.1679
SOL'S | Brixton

26.168686
SOL'S | Cooper

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

26.1671 
SOL'S | District
Bavlněný pytlík
235g/m², 100% bavlna canvas
barevně odlišný lem, kapacita: 7l,
rozměry: 33x45cm
onesize

100 10 € 4,95/Kč 134,–

26.1672 
SOL'S | Lenox
Bavlněná taška
235g/m², 100% bavlna canvas
ucha a prošití v kontrastní barvě,
ucha dlouhá 65cm, kapacita: 21L,
rozměry: 46x38x12cm
onesize

50 10 € 8,65/Kč 235,–

26.1677 
SOL'S | Lincoln
Plstěná taška
620g/m², 100% polyester plsť
2 ucha 76 cm dlouhá, 1 kapsa
připevněná suchým zipem, odní-
matelná, kapacita: 29l, rozměry:
49,5x40x14,5cm
onesize

30 5 € 16,40/Kč 445,–

26.1678 
SOL'S | Kensington
Plstěná víkendová taška
620g/m², 100% polyester plsť
2 ucha z koženky, zip, vespod malé
nožičky, kapacita: 34l, rozměry:
45x30x25cm
onesize

20 1 € 30,50/Kč 825,–

26.1679 
SOL'S | Brixton
Plstěná taška na notebook
620g/m², 100% polyester plsť
ucho z koženky zpevněné plstí,
zavírání na klopu, vhodné pro 
notebooky 10“ a 13“, kapacita: 2l,
rozměry: 37,5x25cm 
onesize

50 5 € 15,20/Kč 410,–

26.1686 
SOL'S | Cooper
Plstěná aktovka
620g/m², 100% polyester plsť
2 plstěná ucha, hlavní prostor a
přední kapsa s dvoucestným zipem,
kapacita: 2l, rozměry: 37,5x28,5cm
onesize

50 5 € 19,05/Kč 515,–
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50.08011
Westford Mill | W801

50 081050.081050 0810
Westford Mill | W810

50.0671
WWestford Mill | W671

50.0407
Westford Mill | W407

80.0200
Cotton Bag

80.0201
Long Cotton Bag

80.0100
100 Polybags 20x30

80.0101
100 Polybags 25x35

80.0102
100 Polybags 30x40

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bBi Bawełna
i Baumwol
rganic Cottoanic Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
Bi bavlnaBaumwoB umwBaumwnic Cottc Cottc Coo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bBi Bawełna
i Baumwol
rganic Cottoanic Cotto
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
io-Baumwoll
Bi bavlnaBaumwoB umwBaumwCottCottoo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Fair Trade

BaumwolleFair Trade Cotton
BaumwollemwolleBawełna Fair Trade Fair TradeFa

Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton

BaumwollemwolleB umwF ir Trade bavlnaFair TradeTradFa
Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton
Fair Trade CottonFair Trade 

Fair TradeFair TradFair TradFair Trade 
Fair TradFair Trad

BaumwolleBaumwolleBaumwolleBaumwolleB umwollemwollemwolle

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

50.0801 Westford Mill | W801
EarthAware™ přírodní bavlněná taška
340g/m², 100% organické bavlněné plátno
2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry:
38x42cm, objem: 10 l
onesize

60 10 € 5,75/Kč 156,–

50.0810 Westford Mill | W810
EarthAware™ přírodní gymsack
340g/m², 100% organické bavlněné plátno
pevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměry:
37x47cm, objem: 13 l
onesize

60 10 € 6,75/Kč 183,–

50.0671 Westford Mill | W671
Bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% bavlna
2 ucha-možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délka:
58cm, velikost: 28x38x12cm, objem: 13L
onesize

100 20 € 6,80/Kč 184,–

50.0407 Westford Mill | W407
Jutová nákupní taška
laminovaná juta
bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, velikost:
42x33x19cm, objem: 21L
onesize

60 10 € 4,20/Kč 114,–

80.0200 Cotton Bag
Bavlněná taška s krátkým uchem
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 35 cm a široké 2, 5 cm, rozměry tašky: 38x42
cm
onesize

250 0 € 1,50/Kč 40,–

80.0201 Long Cotton Bag
Bavlněná taška s dlouhým uchem
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 80 cm a široké 2, 5 cm, rozměry tašky: 38x42
cm
onesize

250 0 € 1,60/Kč 43,–

80.0100 100 Polybags 20x30
Sáčky - 100 ks
sáčky s lepícím štítkem, ideální pro balení textilu (např. triček),
rozměry: 20x30 cm, v balení po 100 kusech
onesize

10 100 € 16,90/Kč 455,–

80.0101 100 Polybags 25x35
Sáčky - 100 ks
sáčky s lepícím štítkem, ideální pro balení textilu (např. polo
triček), rozměry: 25x35 cm, v balení po 100 kusech
onesize

10 100 € 20,30/Kč 550,–

80.0102 100 Polybags 30x40
Sáčky - 100 ks
sáčky s lepícím štítkem, ideální pro balení textilu (např. mikin),
rozměry: 30x40 cm, v balení po 100 kusech
onesize

10 100 € 24,10/Kč 655,–
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50.0180
Westford Mill | W180

50.0464
Westford Mill | W464

50.0623
Westford Mill | W623

50 010850.010850 0108
Westford Mill | W108

50.0125
Westford Mill | W125

50.040850 0408
Westford Mill | W408

5055 .00.0.00.00424242222222222222222
WeWeststtttfoffofofofofff rdrdrdrdrddrd MMMMilili ll || W4W4W44WWW 2222222

5050.0.0444477
WeWeststfofoordrd MMMililill ll ||| W4W4W4474747

Fair Trade

BaumwolleFair Trade CottonFair TradT
Baumwollemwolle

l ade
F ir Trade CottonFair TradeTTradT

Bawełna Fair Trade 
Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton

BaumwollemwolleB umwFair Trade Cotton
Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton
Fair Trade CottonFair Trade 

Fair TradeFair TradFair TradFair Trade 
Fair TradFair Trad

BaumwolleBaumwolleBaumwolleBaumwolleB umwolleumwolleumwolle

Fair Trade

BaumwolleFair Trade Cotton
BaumwollemwolleBawełna Fair Trade Fair TradeFa

Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton

BaumwollemwolleB umwF ir Trade bavlnaFair TradeTradFa
Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton
Fair Trade Cotton
Fair Trade CottonFair Trade 

Fair TradeFair TradFair TradFair Trade 
Fair TradFair Trad

BaumwolleBaumwolleBaumwolleBaumwolleB umwollemwollemwolle

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

ganic Cottc CottBi bavlna
Birgioioioio

looollollolloll
Bi bavlnaBaumwoB umwBaumwganic Cottc Cottanic Coo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

50.0180 Westford Mill | W180
Taška z bio bavlny
170g/m², 100% bio bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 16l, rozměry 
32x35x12cm
onesize

150 25 € 4,80/Kč 130,–

50.0464 Westford Mill | W464
Fair trade plátěná taška „ Messenger“
407g/m², 100% Fair Trade bavlna
obroubený okraj, nastavitelný popruh,objem 9l, rozměry 
35x28x9cm
onesize

30 10 € 8,85/Kč 240,–

50.0623 Westford Mill | W623
Fair trade bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna
2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x14cm
onesize

60 10 € 10,30/Kč 280,–

50.0108 Westford Mill | W108
Klasická plátěná taška 
270g/m², 100% bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58 cm), objem 26l, rozměry
39x42x13cm
onesize

80 20 € 5,65/Kč 153,–

50.0125 Westford Mill | W125
Maxi bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry 
35x39x13,5cm
onesize

150 25 € 3,30/Kč 89,50

50.0408 Westford Mill | W408
Taška z juty „Jumbo“
laminátovaná juta
2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry
45x39x21cm
onesize

50 10 € 4,65/Kč 126,–

50.0422 Westford Mill | W422
Taška z juty, Classsic
laminátovaná juta, bavlněné plátno
2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideální 
pro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cm
onesize

60 10 € 6,–/Kč 162,–

50.0447 Westford Mill | W447
Nákupní taška z juty
72 % laminátovaná juta, 28 % bavlna
2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno,objem 21l, rozměry
42x33x19cm
onesize

60 10 € 6,65/Kč 180,–
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5505 .0101
Westford Mill | W101

50.101S
Westford Mill | W101S

505050.0.0010101010101011111 333
WeWWeeststfofoordrdd MMilill l || W1W1030300303

500.0110
Westford Mill | W110tf d Mill | W110

0 011550.01150 0115
Westford Mill | W115

50.0107
Westford Mill | W107

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s uchem přes rameno,ucho dlouhé 67cm, objem: 10
litrů, rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,05/Kč 55,60

Promo taška - krátké rukojeti
140g/m², 100% bavlna
krátké rukojeti, délka: 40 cm, velikost: 38x42cm
onesize

250 25 € 1,90/Kč 51,50

Bavlněný batoh
140g/m², 100% bavlna
rozměry /objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, 
S - 25x30cm - 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL -
49x75cm - 38l
XXS – XS – S – M – L – XL

500 100 € 3,75/Kč 60,–

Bavlněná taška s dlouhým uchem
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s dlouhým uchem, ucho  dlouhé 118 cm, objem: 8
litrů, rozměry: 34x40 cm
onesize

200 25 € 2,10/Kč 56,90

Bavlněná párty taška
140g/m², 100% bavlna
2 krátká ucha, délka 25cm, objem 2,5l, rozměry 19x25cm
onesize

400 50 € 1,30/Kč 35,–

Bavlněný gymsac
140g/m², 100% bavlna
šňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12l
onesize

150 25 € 3,10/Kč 84,–
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020 .0909 0
Jaames & NiN chcholollsoson n n | | JNJN 99900000000000

020202.0.0009595959 000
JJJaJ mes & Nichhololoo sososonn || JNJN 9950

02.0951
James & Nicholson | JN 951

02.0958
James & Nicholson | JN 958

02.0959
James & Nicholson | JN 959

02.0953
James & Nicholson | JN 953

X28.039XX
Result Winter Essentials | R039X
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James & Niiiiccchcholsonnn n |||| | JNJNJNJNJN 9999555444

0202020222.00.0.000959595959 55555
JaJaJaamemememes sss &&&& NiNiNNiNiN chhhhhholoolsssosoon nn nnn ||| JNNJNJN 9555555

Sherpa fl eece
SSSS

eceeee
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová deka
260g/m², 100% polyester
fl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na 
údržbu, rozměry: rozložená - 130x180 cm, složená na polštář 
- (40x40 cm)
onesize

20 1  € 16,40/Kč 445,–

Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, mikrofl eece
multifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170cm
onesize

20 1  € 12,40/Kč 335,–

Fleecová deka z mikrovlákna
200g/m², 100% polyester, mikrofl eece
univerzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cm
onesize

20 1  € 13,10/Kč 355,–

Pruhovaná fl eecová deka
200g/m², 100% polyester
rozměry: 130x170 cm
onesize

32 1  € 9,50/Kč 255,–

Kostkovaná fl eecová deka
200g/m², 100% polyester
rozměry: 130x170cm
onesize

32 1  € 9,50/Kč 255,–

Pikniková fl eecová deka
160g/m²,  100% polyester
spodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbalit do
balíčku s rukojetí, rozměry: 130x150 cm.
onesize

24 1  € 18,60/Kč 505,–

Přikrývka
300g/m², 100% fl eece
přikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přede-
vším pro výšivku, z měkkého a teplého materiálu, hmotnost:
780 g, rozměry: 175x140 cm, lze ji prát v pračce
onesize

20 5  € 21,60/Kč 585,–

Fleecová deka
210g/m², 100% polyester
v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200
cm
onesize

20 1  € 15,–/Kč 405,–

Velurová deka
210g/m², 100% polyester
rozměry: 130x180 cm
onesize

10 1  € 28,20/Kč 765,–
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Atlantis
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Ace 33.0509 288
Action 33.0560 288
Armyy 33.0519 286
Bandana Goal 33.3000 287
Bill Thinsulate 33.0680 290
Bond 33.4020 289
Boy Actiony 33.0690 288
Brooklin 33.3030 291
Coast 33.0525 290
Comfort Thinsulate 33.0820 291
Croxyy 33.0830 290
Dad Hat 33.4030 285
Drummer 33.0036 286
Estoril 33.2040 286
Extreme 33.0060 291
Flash 33.0061 291
Freedom Basic 33.3010 287
Freedom Reflect 33.3060 271
Fusion 33.0062 291
Harlem 33.4060 289
Hashtagg 33.3080 289
Helpypy 33.3040 271
Hottyy 33.0022 290
Jack 33.1230 290
Kid Star 33.1360 288
Lewis 33.4040 287
Liberty Sandwichy 33.0005 284
Liberty Sixy 33.3020 284
Mash-upp 33.4000 285
Monk 33.2060 286
Moover 33.0037 290
Pilot 33.0501 288
Pilot Piping Sandwichg 33.0502 288
Popstar 33.0521 286
Racingg 33.0505 288
Rapper 33.2070 287
Reflect 33.0512 287
Scratch 33.4050 289
Snap Back 33.2080 285
Snap Colour 33.0063 285
Snap Five 33.0064 285
Sport Sandwich 33.0504 284
Start Five 33.0038 284
Start Five Sandwich 33.0039 284
Start Six 33.0033 284
Stretch-Fit 33.4010 285
Tank 33.0035 286
Urban 33.0513 286
Urban Destroyedy 33.0516 286
Vogueg 33.3090 291
Wind 33.0007 289
Wind Scarf 33.3070 289
Workout 33.3050 271
Zoom 33.0003 287
Zoom Piping Sandwichg 33.0004 287

B&C Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Air 01.0801 176
Athletic Move 01.0200 12
Base-Ball 01.0020 15
Base-Ball /kids 01.0350 15
Black Tie LSL /men 01.0P21 225
Black Tie LSL /women 01.0P23 225
Black Tie SSL /men 01.0P22 225
Black Tie SSL /women 01.0P24 225
Blondie Classic /women 01.0260 15
Bodywarmer /meny 01.0930 178
Bodywarmer Explorery p 01.0880 178
Coolpower Pro Polop 01.0C12 258
Coolpower Pro Teep 01.0C02 258
Coolstar /men 01.0717 156
Coolstar /women 01.0752 156
DNM Editing/men g 01.7292 14
DNM Editing/women g 01.7392 14
DNM Forward /men 01.3093 60
DNM Forward /women 01.3193 60
DNM Frame /men 01.1089 176
DNM Frame /women 01.1189 176
DNM Invincible /men 01.2083 91
DNM Invincible /women 01.2183 91
DNM Plug In /meng 01.7085 14
DNM Plug In /womeng 01.7185 14
DNM Starlight /meng 01.2275 91
DNM Starlight /womeng 01.2375 91
DNM Universe /men 01.2480 91
DNM Universe /women 01.2580 91
DNM Vision /men 01.8589 225
DNM Vision /women 01.8689 225
Energy Progy 01.0C11 258
Exact 150 01.0002 11
Exact 150 /kids 01.0300 11
Exact 150 LSL 01.0003 11
Exact 190 01.0004 10
Exact 190 /kids 01.0301 10
Exact 190 /women 01.0040 10
Exact 190 LSL 01.0005 10
Exact Move 01.0201 12
Exact Top /men 01.0050 14
Exact Top /women 01.0041 14
Exact V-Neck 01.0006 12
Expert Pro 01.0C40 259
Heavymilly 01.0422 62
Heavymill /womeny 01.0460 62
Heavymill LSLy 01.0423 62
Heritage LSL /meng 01.0P41 226
Heritage LSL /womeng 01.0P43 226
Heritage SSL /meng 01.0P42 226
Heritage SSL /womeng 01.0P44 226
Hero Pro 01.0C20 258
Highlander +g 01.0704 156
Hooded 01.0620 88
Hooded Full Zip /kids 01.0682 90
Hooded Full Zip /men 01.0647 90
Hooded Full Zip /women 01.0642 90
Hooded Softshell /kids 01.0969 177
Hooded Softshell /men 01.1950 177
Hooded Softshell /women 01.0937 177
Hooded/kids 01.0681 88
Icewalker + 01.0703 156

B&C Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
ID.001 01.ID01 60
ID.001 /women 01.ID10 60
ID.002 01.ID02 88
ID.003 01.ID03 88
ID.004 01.ID04 88
ID.202 01.I202 89
ID.203 01.I203 89
ID 701 Softshell 01.0062 177
ID 701 Softshell /women 01.0063 177
Kneepads Prop 01.0C60 259
London 01.0580 224
Men Fit 01.0220 12
Men-Onlyy 01.0010 11
Mick Classic /men 01.0060 15
Milano /women 01.0520 224
Monster /men 01.0645 90
Ocean Shore 01.0824 176
Open Hemp 01.0610 88
Oxford LSL /men 01.XF01 224
Oxford LSL /women 01.XF03 224
Oxford SSL /men 01.XF02 224
Oxford SSL /women 01.XF04 224
Patti Classic /women 01.0262 15
Patti Slub /women 01.0034 15
Perfect Pro 01.0C01 258
Performance Pro 01.0C51 259
Real + /men 01.0970 178
Real + /women 01.0925 178
Safran 01.0409 61
Safran /kids 01.0486 61
Safran LSL 01.0414 61
Safran Pocket 01.0415 60
Safran Pure /women 01.0455 61
Safran Pure LSL /women 01.0456 61
Safran Sport 01.0413 60
Safran Timeless /women 01.W457 61
Set In 01.0600 89
Set In /kids 01.0680 89
Sharp LSL /men 01.0T81 227
Sharp LSL /women 01.0T83 227
Sharp SSL /men 01.0T82 227
Sharp SSL /women 01.0T84 227
Shelter Pro 01.UC41 259
Shield Softshell Pro 01.0042 259
Shorts Move 01.0202 12
Sirocco 01.0800 176
Sirocco /kids 01.0950 176
Sirocco /women 01.0902 176
Skill Pro 01.0C10 258
Smart LSL /men 01.0P61 227
Smart LSL /women 01.0P63 227
Smart SSL /men 01.0P62 226
Smart SSL /women 01.0P64 226
Spider /men 01.0646 90
TM042 /men 01.TM42 13
TM046 Slub /men 01.TM46 13
Too Chic /men 01.0035 12
Too Chic /women 01.0030 12
Traveller + 01.0705 156
TW043 /women 01.TW43 13
TW047 Slub /women 01.TW47 13
Universal Pro 01.0C50 259
Watch /women 01.0102 15
WindProtek 01.0749 156
Women-Only 01.0012 11
Women-Only LSL 01.0013 10
Women-Only Tattoo 01.0014 12
Wonder /women 01.0641 90
X-Lite Softshell /men 01.0951 177
X-Lite Softshell /women 01.0938 177
Zen + /women 01.0935 178

Bella + Canvas
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
100 06.0100 276
101 06.0101 276
105 06.0105 276
140 06.0140 276
150 06.0150 276
170 06.0170 276
190 06.0190 276
301 06.0301 281
304 06.0304 281
491 06.0491 281
810 06.0810 92
970 06.0970 281
1080 06.1080 17
3001 06.3001 16
3006 06.3006 17
3021 06.3021 17
3105 06.3105 16
3200 06.3200 17
3413 06.3413 16
3480 06.3480 17
3512 06.3512 18
3601 06.3601 18
3650 06.3650 19
3739 06.3739 92
3909 06.3909 92
3981 06.3981 92
6004 06.6004 16
6035 06.6035 16
7501 06.7501 92
8412 06.8412 18
8413 06.8413 16
8601 06.8601 18
8701 06.8701 19
8703 06.8703 19
8705 06.8705 19
8750 06.8750 18
8770 06.8770 17
8800 06.8800 18
8801 06.8801 19
8805 06.8805 18
8821 06.8821 19
8850 06.8850 18

Fare
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
1115 46.1115 315
1142C 46.1142 315
2393 46.2393 315
3299 46.3299 315
4783 46.4783 315
5095 46.5095 314
5199 46.5199 314
5460 46.5460 314
5471 46.5471 314
5640 46.5640 314
7112 46.7112 315
7471 46.7471 314

Fruit of the Loom
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
65/35 Pique Poloq 16.3402 63
65/35 Pocket Polo 16.3308 63
Athletic Vest 16.1098 24
Baseball T 16.1026 22
Classic Boxer 2-Pack 16.7026 281
Classic Elasticated Jog Pantsg 16.4026 99
Classic Hooded Sweat 16.2208 98
Classic Hooded Sweat Jacket 16.2062 98
Classic Kids Hooded Sweat 16.2043 98
Classic Kids Jacket 16.2045 98
Classic Kids Jog Pantsg 16.4051 99
Classic Kids Set-In Sweat 16.2041 99
Classic Lady-Fit Hooded Sweaty 16.2038 98
Classic Raglan Sweatg 16.2216 99
Classic Set-In Sweat 16.2202 99
Classic Shorty 2-Packy 16.7020 281
Classic Slip 3-Packp 16.7012 281
Classic Sport 2-Packp 16.7018 280
Classic Sweat Jacket 16.2230 98
Classic Zip-Neck Sweatp 16.2114 99
Fitted Valueweight Tg 16.1200 24
Full Zip Fleecep 16.2510 157
Heavy 65/35 Pique Poloy q 16.3204 63
Heavy Cotton Ty 16.1212 23
Heavy Poloy 16.3000 64
Kids 65/35 Polo 16.3417 63
Kids Lightweight Hooded Sweatg g 16.2009 95
Kids Lightweight Jog Pantsg g g 16.4005 94
Kids Original T-Shirtg 16.1019 23
Kids Outdoor Fleece 16.2511 157
Kids Performance Shorts 16.4007 120
Kids Performance T 16.1013 120
Kids Sofspun T 16.1015 24
Kids Valueweight Tg 16.1033 21
Ladies‘ Performance Polo 16.3040 121
Ladies‘ Performance Vest 16.1418 121
Lady-Fit 65/35 Poloy 16.3212 63
Lady-Fit Crew Neck Ty 16.1378 22
Lady-Fit Full Zip Fleecey 16.2066 157
Lady-Fit Lightweight Hooded Sweaty g g 16.2148 95
Lady-Fit LW Hooded Sweat Jackety 16.2150 95
Lady-Fit LW Raglan Sweaty g 16.2146 94
Lady-Fit Oxford Shirt LSLy 16.5002 228
Lady-Fit Oxford Shirt SSLy 16.5000 228
Lady-Fit Performance Ty 16.1392 120
Lady-Fit Poloy 16.3560 64
Lady-Fit Poplin Shirt LSLy 16.5012 228
Lady-Fit Poplin Shirt SSLy 16.5014 228
Lady-Fit Premium Poloy 16.3030 64
Lady-Fit Sofspun Ty 16.1414 24
Lady-Fit Strap Ty 16.1024 22
Lady-Fit V-Neck Ty 16.1382 22
Lady-Fit Valueweight Ty g 16.1372 21
Lady-Fit Valueweight T LSLy g 16.1404 20
Lady-Fit Valueweight V-Neck Ty g 16.1398 20
Lady-Fit Valueweight Vesty g 16.1376 24
Lady‘s Original Tg 16.1420 23
Lightweight Baseball Sweat Jacketg g 16.2162 95
Lightweight Hooded Sweatg g 16.2140 95
Lightweight Hooded Sweat Jacketg g 16.2144 95
Lightweight Jog Pantsg g g 16.4038 94
Lightweight Raglan Sweatg g g 16.2138 94
Lightweight Set-In Sweatg g 16.2156 94
Lightweight Shortsg g 16.4036 94
Original Polog 16.3214 64
Original T 16.1082 23
Oxford Shirt LSL 16.5114 228
Oxford Shirt SSL 16.5112 228
Performance Polo 16.3038 121
Performance Shorts 16.4042 120
Performance T 16.1390 120
Performance Vest 16.1416 121
Poplin Shirt LSL 16.5118 228
Poplin Shirt SSL 16.5116 228
Premium Hooded Sweat 16.2152 97
Premium Hooded Sweat Jacket 16.2034 97
Premium Lady-Fit Hooded Jacket 16.2118 97
Premium Lady-Fit Sweat Jacket 16.2116 96
Premium Polo 16.3218 64
Premium Polo LSL 16.3310 64
Premium Set-In Sweat 16.2154 97
Premium Sweat Jacket 16.2228 96
Premium Zip Neck Sweat 16.2032 96
Ringer T 16.1168 22
Sofspun T 16.1412 24
Super Premium T 16.1044 23
Tank Top 16.1222 22
Underwear T-Shirts 3-Pack 16.7082 281
Valueweight T 16.1036 21
Valueweight T LSL 16.1038 20
Valueweight V-Neck T 16.1066 20

Gildan
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
2000 15.2000 25
3800 15.3800 62
4100 15.4100 26
4100L 15.410L 26
5000 15.5000 25
5000B 15.500B 25
5000L 15.500L 25
18000 15.1800 93
18500 15.1850 93
18500B 15.185B 93
18600 15.1860 93

Gildan Activewear
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
18600FL 15.186L 93
64000 15.6400 26
64000B 15.640B 26
64000L 15.640L 26
75800 15.7580 62
75800L 15.758L 62

Halfar
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
1800780 47.0780 322
1801059 47.1059 317
1801676 47.1676 322
1802719 47.2719 317
1802759 47.2759 316
1802781 47.2781 320
1802814 47.2814 317
1803939 47.3939 321
1805510  47.5510 319
1805513 47.5513 317
1805710 47.5710 318
1806052 47.6052 316
1806694 47.6694 322
1806695 47.6695 322
1807530 47.7530 317
1807544 47.7544 322
1807547 47.7547 319
1807554 47.7554 318
1807777 47.7777 321
1807781 47.7781 321
1807785 47.7785 321
1807788  47.7788 5
1807788  47.7788 318
1807790 47.7790 316
1808804 47.8804 322
1808810  47.8810 319
1809116 47.9116 320
1809117 47.9117 318
1809119  47.9119 318
1809123 47.9123 322
1809124 47.9124 319
1809787 47.9787 320
1809791 47.9791 317
1809793 47.9793 320
1809797 47.9797 320
1809798 47.9798 321
1809799 47.9799 321
1809997 47.9997 318
1809998 47.9998 319
1812204 47.2204 273
1812205 47.2205 273
1812206 47.2206 273
1812209 47.2209 316
1812210 47.2210 316
1812212 47.2212 320
1812213 47.2213 319

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
JN 01 02.0001 29
JN 02 02.0002 29
JN 03 02.0003 29
JN 04 02.0004 31
JN 17 02.0017 31
JN 18 02.0018 31
JN 19 02.0019 29
JN 20 02.0020 67
JN 22 02.0022 67
JN 23 02.0023 134
JN 24 02.0024 134
JN 25 02.0025 264
JN 26 02.0026 70
JN 27 02.0027 70
JN 29 02.0029 70
JN 34 02.0034 68
JN 40 02.0040 101
JN 40K 02.040K 101
JN 41 02.0041 105
JN 42 02.0042 104
JN 43 02.0043 161
JN 44 02.0044 161
JN 44K 02.044K 161
JN 45 02.0045 161
JN 46 02.0046 103
JN 47 02.0047 101
JN 47K 02.047K 101
JN 48 02.0048 161
JN 49 02.0049 161
JN 51 02.0051 101
JN 52 02.0052 103
JN 53 02.0053 104
JN 54 02.0054 31
JN 55 02.0055 31
JN 56 02.0056 31
JN 57 02.0057 105
JN 58 02.0058 105
JN 59 02.0059 104
JN 59K 02.059K 104
JN 61 02.0061 236
JN 64 02.0064 235
JN 65 02.0065 235
JN 66 02.0066 235
JN 70 02.0070 67
JN 70K 02.070K 67
JN 71 02.0071 67
JN 85 02.0085 181
JN 135 02.0135 183
JN 135K 02.135K 183
JN 136 02.0136 182
JN 137 02.0137 183
JN 138 02.0138 182
JN 146 02.0146 162
JN 147 02.0147 70
JN 170 02.0170 181
JN 180 02.0180 70
JN 189 02.0189 162
JN 191 02.0191 235
JN 193 02.0193 237
JN 195 02.0195 181
JN 196 02.0196 134
JN 197 02.0197 134



James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
JN 199 02.0199 105
JN 200 02.0200 272
JN 200K 02.200K 272
JN 206 02.0206 280
JN 207 02.0207 280
JN 209 02.0209 280
JN 210 02.0210 280
JN 302 02.0302 128
JN 304 02.0304 128
JN 305 02.0305 127
JN 306 02.0306 126
JN 307 02.0307 129
JN 312 02.0312 128
JN 314 02.0314 128
JN 316 02.0316 126
JN 317 02.0317 129
JN 322 02.0322 130
JN 323 02.0323 130
JN 324 02.0324 130
JN 335 02.0335 130
JN 336 02.0336 130
JN 337 02.0337 137
JN 337K 02.337K 137
JN 338 02.0338 137
JN 338K 02.338K 137
JN 342 02.0342 136
JN 351 02.0351 70
JN 352 02.0352 105
JN 354 02.0354 103
JN 355 02.0355 103
JN 356 02.0356 66
JN 357 02.0357 135
JN 358 02.0358 135
JN 358K 02.358K 135
JN 371 02.0371 137
JN 371K 02.371K 137
JN 372 02.0372 135
JN 386 02.0386 136
JN 386K 02.386K 136
JN 387 02.0387 136
JN 387K 02.387K 136
JN 390 02.0390 126
JN 391 02.0391 126
JN 396 02.0396 127
JN 397 02.0397 127
JN 397K 02.397K 127
JN 401 02.0401 133
JN 411 02.0411 133
JN 421 02.0421 129
JN 422 02.0422 129
JN 423 02.0423 129
JN 424 02.0424 129
JN 435 02.0435 128
JN 436 02.0436 128
JN 437 02.0437 128
JN 438 02.0438 128
JN 439 02.0439 131
JN 440 02.0440 131
JN 453 02.0453 131
JN 454 02.0454 131
JN 460 02.0460 131
JN 461 02.0461 131
JN 462 02.0462 130
JN 463 02.0463 130
JN 467 02.0467 138
JN 468 02.0468 138
JN 469 02.0469 125
JN 470 02.0470 125
JN 471 02.0471 124
JN 472 02.0472 124
JN 475 02.0475 124
JN 476 02.0476 124
JN 477 02.0477 125
JN 478 02.0478 125
JN 479 02.0479 125
JN 480 02.0480 125
JN 481 02.0481 124
JN 482 02.0482 138
JN 483 02.0483 138
JN 484 02.0484 138
JN 485 02.0485 138
JN 486 02.0486 135
JN 487 02.0487 135
JN 488 02.0488 124
JN 489 02.0489 124
JN 490 02.0490 124
JN 507 02.0507 194
JN 508 02.0508 194
JN 509 02.0509 194
JN 510 02.0510 194
JN 554 02.0554 105
JN 555 02.0555 129
JN 568 02.0568 68
JN 569 02.0569 68
JN 570 02.0570 158
JN 571 02.0571 158
JN 574 02.0574 133
JN 575 02.0575 133
JN 576 02.0576 133
JN 579 02.0579 133
JN 580 02.0580 133
JN 582 02.0582 132
JN 583 02.0583 132
JN 584 02.0584 132
JN 585 02.0585 132
JN 586 02.0586 158
JN 587 02.0587 158
JN 588 02.0588 159
JN 589 02.0589 159
JN 590 02.0590 160
JN 591 02.0591 160
JN 592 02.0592 193
JN 593 02.0593 193
JN 596 02.0596 158
JN 597 02.0597 158
JN 600 02.0600 233
JN 601 02.0601 232
JN 602 02.0602 233
JN 603 02.0603 232
JN 604 02.0604 133

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
JN 606 02.0606 236
JN 607 02.0607 236
JN 608 02.0608 236
JN 609 02.0609 236
JN 611 02.0611 235
JN 613 02.0613 235
JN 614 02.0614 235
JN 615 02.0615 236
JN 616 02.0616 231
JN 617 02.0617 231
JN 618 02.0618 234
JN 619 02.0619 234
JN 628 02.0628 237
JN 629 02.0629 237
JN 631 02.0631 234
JN 632 02.0632 234
JN 633 02.0633 234
JN 634 02.0634 234
JN 635 02.0635 237
JN 636 02.0636 237
JN 637 02.0637 4
JN 637 02.0637 231
JN 638 02.0638 4
JN 638 02.0638 231
JN 641 02.0641 233
JN 642 02.0642 233
JN 643 02.0643 233
JN 644 02.0644 233
JN 645 02.0645 237
JN 647 02.0647 231
JN 648 02.0648 231
JN 656 02.0656 230
JN 657 02.0657 230
JN 658 02.0658 230
JN 659 02.0659 230
JN 660 02.0660 230
JN 661 02.0661 230
JN 663 02.0663 232
JN 664 02.0664 232
JN 667 02.0667 232
JN 668 02.0668 232
JN 669 02.0669 229
JN 670 02.0670 229
JN 671 02.0671 229
JN 672 02.0672 229
JN 673 02.0673 229
JN 674 02.0674 229
JN 701 02.0701 126
JN 702 02.0702 126
JN 703 02.0703 66
JN 704 02.0704 66
JN 705 02.0705 66
JN 706 02.0706 66
JN 707 02.0707 69
JN 708 02.0708 69
JN 709 02.0709 69
JN 710 02.0710 69
JN 711 02.0711 65
JN 712 02.0712 65
JN 713 02.0713 65
JN 714 02.0714 65
JN 715 02.0715 7
JN 716 02.0716 7
JN 735 02.0735 134
JN 736 02.0736 134
JN 747 02.0747 29
JN 748 02.0748 67
JN 760 02.0760 101
JN 761 02.0761 6
JN 761 02.0761 159
JN 762 02.0762 6
JN 762 02.0762 159
JN 763 02.0763 160
JN 764 02.0764 160
JN 765 02.0765 160
JN 766 02.0766 160
JN 769 02.0769 159
JN 770 02.0770 159
JN 800 02.0800 264
JN 801 02.0801 262
JN 802 02.0802 264
JN 803 02.0803 262
JN 810 02.0810 263
JN 812 02.0812 264
JN 815 02.0815 272
JN 815K 02.815K 272
JN 821 02.0821 261
JN 822 02.0822 261
JN 824 02.0824 261
JN 825 02.0825 261
JN 827 02.0827 260
JN 828 02.0828 260
JN 829 02.0829 262
JN 830 02.0830 262
JN 831 02.0831 262
JN 832 02.832S 260
JN 833 02.0833 260
JN 834 02.0834 260
JN 835 02.0835 260
JN 836 02.0836 262
JN 837 02.0837 263
JN 838 02.0838 263
JN 840 02.0840 263
JN 841 02.0841 261
JN 842 02.0842 261
JN 844 02.0844 261
JN 845 02.0845 261
JN 900 02.0900 331
JN 901 02.0901 29
JN 903 02.0903 30
JN 913 02.0913 30
JN 913K 02.913K 30
JN 918 02.0918 66
JN 920 02.0920 264
JN 922 02.0922 264
JN 924 02.0924 264
JN 926 02.0926 30
JN 928 02.0928 30
JN 929 02.0929 30
JN 934 02.0934 68

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
JN 938 02.0938 102
JN 939 02.0939 102
JN 940 02.0940 102
JN 941 02.0941 102
JN 942 02.0942 102
JN 943 02.0943 102
JN 944 02.0944 102
JN 945 02.0945 102
JN 950 02.0950 331
JN 951 02.0951 331
JN 953 02.0953 331
JN 954 02.0954 331
JN 955 02.0955 331
JN 958 02.0958 331
JN 959 02.0959 331
JN 960 02.0960 105
JN 961 02.0961 105
JN 962 02.0962 104
JN 963 02.0963 104
JN 964 02.0964 65
JN 965 02.0965 69
JN 966 02.0966 69
JN 969 02.0969 65
JN 970 02.0970 30
JN 973 02.0973 28
JN 974 02.0974 28
JN 975 02.0975 28
JN 976 02.0976 28
JN 977 02.0977 28
JN 978 02.0978 28
JN 979 02.0979 68
JN 980 02.0980 68
JN 981 02.0981 103
JN 982 02.0982 103
JN 983 02.0983 123
JN 984 02.0984 123
JN 985 02.0985 71
JN 986 02.0986 71
JN 987 02.0987 71
JN 988 02.0988 71
JN 989 02.0989 71
JN 990 02.0990 71
JN 991 02.0991 100
JN 992 02.0992 100
JN 993 02.0993 100
JN 994 02.0994 100
JN 995 02.0995 100
JN 996 02.0996 100
JN 997 02.0997 162
JN 998 02.0998 162
JN 1000 02.1000 184
JN 1001 02.1001 184
JN 1004 02.1004 189
JN 1005 02.1005 189
JN 1006 02.1006 162
JN 1007 02.1007 162
JN 1010 02.1010 192
JN 1011 02.1011 192
JN 1020 02.1020 184
JN 1021 02.1021 184
JN 1022 02.1022 184
JN 1023 02.1023 184
JN 1028 02.1028 132
JN 1029 02.1029 132
JN 1034 02.1034 193
JN 1035 02.1035 193
JN 1036 02.1036 193
JN 1037 02.1037 193
JN 1040 02.1040 181
JN 1041 02.1041 181
JN 1049 02.1049 195
JN 1050 02.1050 195
JN 1051 02.1051 195
JN 1052 02.1052 195
JN 1053 02.1053 195
JN 1054 02.1054 195
JN 1055 02.1055 192
JN 1056 02.1056 192
JN 1057 02.1057 185
JN 1058 02.1058 185
JN 1059 02.1059 189
JN 1060 02.1060 189
JN 1061 02.1061 189
JN 1062 02.1062 189
JN 1063 02.1063 188
JN 1064 02.1064 188
JN 1071 02.1071 192
JN 1072 02.1072 192
JN 1073 02.1073 122
JN 1074 02.1074 122
JN 1075 02.1075 123
JN 1076 02.1076 123
JN 1077 02.1077 122
JN 1078 02.1078 122
JN 1079 02.1079 190
JN 1080 02.1080 190
JN 1081 02.1081 190
JN 1082 02.1082 190
JN 1083 02.1083 190
JN 1084 02.1084 190
JN 1087 02.1087 185
JN 1088 02.1088 185
JN 1089 02.1089 187
JN 1090 02.1090 187
JN 1091 02.1091 187
JN 1092 02.1092 187
JN 1093 02.1093 180
JN 1094 02.1094 180
JN 1095 02.1095 180
JN 1096 02.1096 180
JN 1097 02.1097 180
JN 1098 02.1098 180
JN 1099 02.1099 6
JN 1099 02.1099 191
JN 1100 02.1100 6
JN 1100 02.1100 191
JN 1101 02.1101 191
JN 1102 02.1102 191
JN 1103 02.1103 194
JN 1104 02.1104 194

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
JN 1105 02.1105 191
JN 1106 02.1106 191
JN 1107 02.1107 182
JN 1108 02.1108 182
JN 1109 02.1109 188
JN 1110 02.1110 188
JN 1111 02.1111 188
JN 1112 02.1112 188
JN 1113 02.1113 186
JN 1114 02.1114 186
JN 1115 02.1115 186
JN 1116 02.1116 186
JN 1117 02.1117 179
JN 1118 02.1118 179
JN 1119 02.1119 187
JN 1120 02.1120 187
JN 1121 02.1121 185
JN 1122 02.1122 185
JN 1123 02.1123 186
JN 1124 02.1124 186
JN 1125 02.1125 179
JN 1126 02.1126 179
JN 1127 02.1127 182
JN 1128 02.1128 182
JN 1129 02.1129 183
JN 1130 02.1130 183
JN 1131 02.1131 179
JN 1132 02.1132 179
JN 8001 02.8001 27
JN 8002 02.8002 27
JN 8003 02.8003 27
JN 8004 02.8004 27
JN 8005 02.8005 27
JN 8007 02.8007 27

Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
K118 20.K118 279
K119 20.K119 277
K124 20.K124 277
K125 20.K125 277
K128 20.K128 277
K209 20.K209 73
K210 20.K210 73
K226 20.K226 72
K227 20.K227 74
K232 20.K232 72
K235 20.K235 74
K236 20.K236 74
K237 20.K237 72
K238 20.K238 74
K239 20.K239 73
K240 20.K240 73
K241 20.K241 73
K242 20.K242 73
K243 20.K243 72
K244 20.K244 72
K245 20.K245 72
K252 20.K252 72
K326 20.K326 35
K327 20.K327 35
K328 20.K328 34
K329 20.K329 34
K330 20.K330 32
K340 20.K340 32
K342 20.K342 35
K343 20.K343 34
K353 20.K353 35
K355 20.K355 34
K356 20.K356 33
K357 20.K357 33
K358 20.K358 32
K359 20.K359 32
K361 20.K361 33
K371 20.K371 35
K380 20.K380 33
K381 20.K381 33
K382 20.K382 32
K383 20.K383 32
K384 20.K384 33
K391 20.K391 35
K400 20.K400 197
K401 20.K401 197
K402 20.K402 197
K403 20.K403 196
K404 20.K404 196
K415 20.K415 196
K416 20.K416 196
K417 20.K417 196
K418 20.K418 196
K424 20.K424 197
K425 20.K425 197
K438 20.k438 106
K442 20.K442 108
K443 20.K443 108
K444 20.K444 108
K446 20.K446 106
K453 20.K453 106
K465 20.K465 106
K480 20.K480 107
K481 20.K481 107
K484 20.K484 107
K485 20.K485 107
K518 20.K518 238
K519 20.K519 238
K545 20.K545 239
K546 20.K546 238
K547 20.K547 238
K548 20.K548 239
K549 20.K549 239
K551 20.K551 239
K624 20.K624 265
K639 20.K639 198
K657 20.K657 198
K677 20.K677 199
K679 20.K679 199
K693 20.K693 198
K710 20.K710 142
K764 20.K764 142
K765 20.K765 142



Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
K789 20.K789 238
K790 20.K790 238
K800 20.K800 281
K810 20.K810 280
K813 20.K813 280
K830 20.K830 277
K832 20.K832 276
K833 20.K833 276
K851 20.K851 198
K885 20.K885 265
K889 20.K889 265
K906 20.K906 163
K907 20.K907 163
K911 20.K911 163
K913 20.K913 163
K6104 20.6104 198
K6108 20.6108 199
K6110 20.6110 199
K6111 20.6111 199
K6118 20.6118 199
KV2102 20.2102 34
KV2103 20.2103 34
KV2104 20.2104 36
KV2105 20.2105 36
KV2200 20.2200 74
KV2201 20.2201 74
KV2300 20.2300 108
KV2301 20.2301 108
PA119 20.P119 142
PA154 20.P154 142
PA188 20.P188 142
PA192 20.P192 143
PA193 20.P193 143
PA232 20.P232 143
PA323 20.P323 198
PA342 20.P342 143
PA343 20.P343 143
PA360 20.P360 143
PA438 20.P438 139
PA439 20.P439 139
PA441 20.P441 141
PA442 20.P442 141
PA443 20.P443 141
PA445 20.P445 139
PA474 20.P474 141
PA476 20.P476 139
PA477 20.P477 139
PA480 20.P480 140
PA481 20.P481 140
PA482 20.P482 140
PA483 20.P483 140
PA572 20.P572 279
PA576 20.P576 279

KiMood
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
KI0120 19.0120 324
KI0202 19.0202 324
KI0203 19.0203 324
KI0212 19.0212 324
KI0316 19.0316 324
KI0421 19.0421 324
KI0507 19.0507 322
KI0508 19.0508 322
KI0702 19.0702 324
KI0809 19.0809 324
KI2004 19.2004 323
KI2005 19.2005 323
KI2006 19.2006 323
KI2007 19.2007 323
KI2008 19.2008 323
KI2010 19.2010 323
KI2011 19.2011 323
KI2020 19.2020 323
KI2021 19.2021 323

Myrtle Beachy
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
MB 1 03.0001 299
MB 16 03.0016 293
MB 18 03.0018 300
MB 22 03.0022 294
MB 24 03.0024 297
MB 35 03.0035 299
MB 40 03.0040 294
MB 41 03.0041 294
MB 49 03.0049 296
MB 70 03.0070 298
MB 91 03.0091 299
MB 92 03.0092 299
MB 95 03.0095 299
MB 96 03.0096 294
MB 135 03.0135 296
MB 420 03.0420 278
MB 421 03.0421 278
MB 422 03.0422 278
MB 423 03.0423 278
MB 424 03.0424 278
MB 425 03.0425 278
MB 426 03.0426 278
MB 427 03.0427 278
MB 428 03.0428 278
MB 429 03.0429 278
MB 432 03.0432 278
MB 609 03.0609 297
MB 6111 03.6111 295
MB 6112 03.6112 297
MB 6116 03.6116 299
MB 6117 03.6117 298
MB 6118 03.6118 296
MB 6126 03.6126 296
MB 6128 03.6128 296
MB 6155 03.6155 298
MB 6156 03.6156 298
MB 6181 03.6181 293
MB 6183 03.6183 297
MB 6184 03.6184 293
MB 6197 03.6197 297
MB 6202 03.6202 295
MB 6203 03.6203 295

Myrtle Beachy
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
MB 6204 03.6204 292
MB 6400 03.6400 7
MB 6401 03.6401 293
MB 6402 03.6402 293
MB 6403 03.6403 293
MB 6404 03.6404 293
MB 6501 03.6501 296
MB 6503 03.6503 295
MB 6524 03.6524 300
MB 6530 03.6530 300
MB 6538 03.6538 300
MB 6541 03.6541 300
MB 6544 03.6544 295
MB 6556 03.6556 300
MB 6564 03.6564 301
MB 6574 03.6574 263
MB 6577 03.6577 294
MB 6578 03.6578 294
MB 6580 03.6580 125
MB 6581 03.6581 298
MB 6594 03.6594 293
MB 6597 03.6597 301
MB 6598 03.6598 301
MB 6599 03.6599 301
MB 6621 03.6621 263
MB 6623 03.6623 7
MB 6624 03.6624 292
MB 6625 03.6625 301
MB 6626 03.6626 301
MB 6629 03.6629 293
MB 6630 03.6630 292
MB 6631 03.6631 292
MB 6634 03.6634 292
MB 6635 03.6635 292
MB 6636 03.6636 292
MB 6700 03.6700 301
MB 7010 03.7010 295
MB 7100 03.7100 304
MB 7101 03.7101 304
MB 7102 03.7102 304
MB 7103 03.7103 304
MB 7104 03.7104 303
MB 7105 03.7105 303
MB 7106 03.7106 304
MB 7107 03.7107 304
MB 7108 03.7108 307
MB 7109 03.7109 304
MB 7110 03.7110 304
MB 7111 03.7111 302
MB 7112 03.7112 302
MB 7300 03.7300 303
MB 7301 03.7301 303
MB 7302 03.7302 302
MB 7303 03.7303 303
MB 7304 03.7304 303
MB 7500 03.7500 305
MB 7501 03.7501 305
MB 7540 03.7540 306
MB 7551 03.7551 305
MB 7580 03.7580 305
MB 7584 03.7584 305
MB 7611 03.7611 306
MB 7720 03.7720 306
MB 7925 03.7925 305
MB 7940 03.7940 307
MB 7941 03.7941 307
MB 7947 03.7947 307
MB 7949 03.7949 306
MB 7961 03.7961 195
MB 7964 03.7964 308
MB 7974 03.7974 307
MB 7977 03.7977 306
MB 7978 03.7978 308
MB 7979 03.7979 308
MB 7980 03.7980 308
MB 7981 03.7981 306
MB 7983 03.7983 308
MB 7984 03.7984 307
MB 7985 03.7985 307
MB 7986 03.7986 308
MB 7987 03.7987 306
MB 7988 03.7988 308
MB 7989 03.7989 308
MB 7990 03.7990 302
MB 7992 03.7992 307
MB 7993 03.7993 306
MB 7994 03.7994 302
MB 7995 03.7995 302
MB 9412 03.9412 297

Premier
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
PR150 39.0150 266
PR151 39.0151 267
PR154 39.0154 266
PR155 39.0155 266
PR158 39.0158 266
PR200 39.0200 240
PR202 39.0202 240
PR210 39.0210 240
PR212 39.0212 240
PR300 39.0300 240
PR302 39.0302 240
PR312 39.0312 240
PR715 39.0715 240
PR730 39.0730 267
PR740 39.0740 267
PR750 39.0750 267

Result
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
R18X 30.018X 273
R36X 30.036X 165
R68X 30.068X 206
R71X 30.071X 269
R72X 30.072X 269
R99X 30.099X 206
R112X 30.112X 164
R114X 30.114X 165
R115F 30.115F 165

Result
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
R115M 30.115M 165
R117X 30.117X 273
R118X 30.118X 269
R119X 30.119X 203
R120X 30.120X 203
R121F 30.121F 203
R121M 30.121X 203
R122F 30.122F 203
R123X 30.123X 203
R124X 30.124X 269
R127X 30.127X 206
R128F 30.128F 202
R128M 30.128M 202
R131F 30.131F 202
R131M 30.131M 202
R132F 30.132F 202
R132M 30.132M 202
R189X 30.189X 200
R192F 30.192F 204
R192M 30.192M 204
R193F 30.193F 204
R193M 30.193M 204
R194F 30.194F 205
R194M 30.194M 205
R198F 30.198F 164
R198M 30.198M 164
R199X 30.199X 206
R200J 30.200J 272
R200X 30.200X 272
R205X 30.205X 200
R206X 30.206X 200
R207X 30.207X 206
R208X 30.208X 206
R209F 30.209F 204
R209M 30.209M 204
R217X 30.217X 273
R218X 30.218X 273
R220F 30.220F 164
R220M 30.220X 164
R224JY 30.224J 200
R230F 30.230F 201
R230M 30.230M 201
R233JY 30.233jj 205
R231F 30.231F 201
R231M 30.231M 201
R232F 30.232F 200
R232M 30.232M 200
R300X 30.300X 268
R305X 30.305X 268
R306X 30.306X 268
R308X 30.308X 268
R309X 30.309X 268
R310X 30.310X 268
R315X 30.315X 269
R326X 30.326X 269
R400F 30.400F 207
R400M 30.400M 207
R401X 30.401X 205
R403X 30.403X 205
R404X 30.404X 205

Result Headwear
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
R039X 28.039X 331
R146X 28.146X 310
RC024X 28.024X 310
RC024XP 28.24XP 310
RC029X 28.029X 310
RC033X 28.033X 271
RC044X 28.044X 310
RC046X 28.046X 310
RC080X 28.080X 309
RC081X 28.081X 309
RC082X 28.082X 309
RC083X 28.083X 309
RC084J 28.084J 309
RC084X 28.084X 309
RC085X 28.085X 309

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
040F 10.040F 207
040M 10.040M 207
041F 10.041F 207
041M 10.041M 207
140F 10.140F 209
140M 10.140M 209
141F 10.141F 209
141M 10.141M 209
155B 10.155B 36
155F 10.155F 36
155M 10.155M 36
165B 10.165B 37
165F 10.165F 37
165M 10.165M 37
166F 10.166F 37
166M 10.166M 37
180B 10.180B 36
180M 10.180M 36
215M 10.215M 37
262M 10.262M 110
265F 10.265F 111
265M 10.265M 111
266F 10.266F 111
266M 10.266M 111
281F 10.281F 109
281M 10.281M 109
283F 10.283F 109
283M 10.283M 109
500M 10.500M 208
510F 10.510F 208
510M 10.510M 208
520F 10.520F 208
520M 10.520M 208
539B 10.539B 76
539F 10.539F 76
539M 10.539M 76
566F 10.566F 75
566M 10.566M 75
569F 10.569F 76

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
569L 10.569L 76
569M 10.569M 76
575B 10.575B 110
575M 10.575M 110
577F 10.577F 75
577M 10.577M 75
599M 10.599M 75
710F 11.710F 248
710M 11.710M 248
715F 11.715F 249
716M 11.716M 249
750B 10.750B 111
750M 10.750M 111
762B 10.762B 110
762M 10.762M 110
870B 10.870B 167
870F 10.870F 167
870M 10.870M 167
872F 10.872F 166
872M 10.872M 166
874B 10.874B 167
874M 10.874M 167
880M 10.880M 166
881M 10.881M 166
883F 10.883F 166

Russell Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
916F 11.916F 248
916M 11.916M 248
917F 11.917F 249
917M 11.917M 249
922M 11.922M 245
923M 11.923M 245
924F 11.924F 246
924M 11.924M 246
925F 11.925F 247
925M 11.925M 247
926F 11.926F 247
932F 11.932F 245
932M 11.932M 245
933F 11.933F 245
933M 11.933M 245
934F 11.934F 241
934M 11.934M 241
935F 11.935F 241
935M 11.935M 241
936F 11.936F 246
936M 11.936M 246
937F 11.937F 247
937M 11.937M 247
946F 11.946F 242
946M 11.946M 242
947F 11.947F 243
947M 11.947M 243
954F 11.954F 246
954M 11.954M 246
955F 11.955F 247
955M 11.955M 247
956F 11.956F 244
956M 11.956M 244
957F 11.957F 244
957M 11.957M 244
958M 11.958M 244
959M 11.959M 244
960F 11.960F 242
960M 11.960M 242
961F 11.961F 243
961M 11.961M 243
962F 11.962F 242
962M 11.962M 242
963F 11.963F 243
963M 11.963M 243
990F 11.990F 249
991F 11.991F 248
992F 11.992F 248
993F 11.993F 249

Russell Workwear
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
001M 12.B01M 270
002M 12.002M 270
010M 12.010M 270
011M 12.011M 271
012M 12.012M 271
013M 12.013M 271
014M 12.014M 270
015M 12.A15M 270
018M 12.018M 270

SOL‘S Bagsg
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Brixton 26.1679 327
Cambridgeg 26.7170 325
Collegeg 26.7110 325
Cooperp 26.1686 327
District 26.1671 327
Escalade 26.7040 326
Expressp 26.7020 326
Fame 26.1674 325
Jumpp 26.7030 326
Kensingtong 26.1678 6
Kensingtong 26.1678 327
Lagunag 26.1675 325
Lenox 26.1672 327
Lincoln 26.1677 327
Marbella 26.7180 325
Projectj 26.7120 325
Rider 26.7010 326
Rider Kids 26.0101 326
Rimini 26.7190 325
Urban 26.7060 325
Voyagery g 26.7100 326
Week-End 26.7090 326



SOL‘S Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Anfield 25.0210 145
Baltimore 25.6040 250
Bambino 25.0583 277
Barnet Men 25.1428 250
Barnet Women 25.1429 250
Baxter Men 25.0567 253
Baxter Women 25.0569 253
Bayside 100y 25.9009 279
Bayside 50y 25.9007 279
Bayside 70y 25.9008 279
Becker Men 25.1648 251
Becker Women 25.1649 251
Berkeleyy 25.7070 252
Bettyy 25.1433 251
Boardingg 25.1212 325
Booster 25.0595 311
Boston 25.6000 252
Bradford 25.7060 252
Brandy Meny 25.1706 79
Brandy Womeny 25.1707 79
Bridgetg 25.1432 251
Brightong 25.7000 254
Brisbane 25.6010 253
Bristol 25.6050 250
Broadwayy 25.7030 254
Broker 25.0570 253
Buffalo 25.8100 311
Buzz 25.8811 311
Camo Men 25.1188 43
Camo Women 25.1187 43
Cherryy 25.1981 38
Cityy 25.1230 42
Coconut 25.1490 44
Eden 25.7015 254
Elite 25.6030 253
Embassyy 25.6020 252
Energygy 25.7040 252
Escape 25.6070 250
Eternityy 25.7050 252
Excess 25.7020 254
Executive 25.6060 250
First 25.1394 42
Funkyy 25.1190 43
Gala 25.8010 265
Gala Kids 25.0599 265
Gatsbyy 25.0598 254
Globe 25.8200 254
Imperial 25.1500 38
Imperial Fit 25.0580 38
Imperial Kids 25.1770 38
Imperial Women 25.1502 38
Island 100 25.9002 279
Island 30 25.8903 279
Island 50 25.9000 279
Island 70 25.9001 279
Jamaïca 25.1223 45
Jane 25.1475 44
Joy 25.1184 44
Jules Men 25.1424 251
Jules Women 25.0142 251
Justin 25.1465 44
Lady O 25.1830 42
Lady V 25.1835 47
Long Beachg 25.0594 311
Mad Men 25.1086 47
Magma Men 25.1704 45
Magma Women 25.1705 45
Majestic 25.1425 40
Marine Men 25.1402 40
Marine Women 25.1403 40
Marvin 25.1698 43
Marylin 25.1139 46
Master 25.1155 47
Melba 25.1406 45
Melody 25.1189 44
Melrose 25.1385 46
Mercure Pro 25.1721 272
Mia 25.1699 43
Mild 25.1387 46
Miles Baby 25.1401 41
Miles Kids 25.1400 41
Miles Men 25.1398 41
Miles Women 25.0139 41
Milky 25.1119 43
Mint 25.1165 46
Miss 25.1386 39
Mistral 25.4600 210
Mixed Men 25.1182 40
Mixed Women 25.1181 40
Mod Women 25.1085 47
Mojito 25.1974 44
Moka 25.0579 45
Monarch 25.1420 40
Moody 25.1186 46
Moon 25.1388 47
Must Men 25.1140 42
Must Women 25.1142 42
Ness 25.5600 168
New Look Men 25.5250 212
New Look Women 25.5255 212
New Supreme 25.3250 113
New York Men 25.1472 144
New York Women 25.1473 144
Nordic 25.5550 168
North 25.5500 169
North Kids 25.0589 169
North Women 25.5450 169
Norway 25.5100 168
Nova Men 25.0586 168
Nova Women 25.0587 168
Organic Bambino 25.1192 277
Palace 25.9100 277
Pasadena Men 25.0577 81
Pasadena Women 25.0578 81
Passion 25.1338 77
Patriot 25.0576 80
Patriot Women 25.1407 80
People 25.1310 77
Perfect Men 25.1134 78
Perfect Women 25.1135 78

SOL‘S Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Performer Men 25.1199 145
Performer Women 25.1198 145
Perryy 25.1202 326
Phoenix Men 25.1708 79
Phoenix Women 25.1709 79
Podium 25.1317 78
Portland Men 25.0574 80
Portland Women 25.0575 80
Practice 25.1365 81
Practice Women 25.1366 81
Prescott Men 25.1377 78
Prescott Women 25.1376 78
Prime Men 25.0571 81
Prime Women 25.0573 81
Prince 25.1369 80
Pulse 25.1203 326
Race Men 25.1195 211
Race Women 25.1194 211
Rainbow 25.4330 214
Rallye Meny 25.6601 212
Rallye Womeny 25.6801 212
Ray Meny 25.1620 213
Ray Womeny 25.1621 213
Rebel 25.1616 211
Record 25.3500 214
Regentg 25.1380 39
Regent Fitg 25.0553 39
Regent Fit Kidsg 25.1183 39
Regent Kidsg 25.1970 39
Regent Womeng 25.1825 39
Relax 25.4660 211
Replay Kidsp y 25.6603 212
Replay Meny 25.6602 212
Replay Womeny 25.6802 212
Ride Men 25.1193 213
Ride Women 25.1170 213
Rio 25.1418 144
River 25.4340 214
Rock Men 25.4661 213
Rock Women 25.4681 213
Roxyy 25.4680 211
Sandro 25.1700 112
Sandyy 25.1689 144
Scoop 25.1393 42
Scott 25.4730 112
Seven Men 25.4780 112
Seven Women 25.4790 112
Sherpa 25.0584 112
Shore 25.1169 210
Signal Prog 25.1722 272
Silver 25.4770 112
Skate 25.1171 210
Slam 25.3251 113
Slam Kids 25.3255 113
Snake 25.7101 113
Soda 25.4740 114
Soul Men 25.4690 114
Soul Women 25.4710 114
Spider 25.1168 113
Sporty 25.1939 145
Sporty Kids 25.1166 145
Sporty Women 25.1159 145
Spring IIg 25.1362 77
Studio Men 25.1408 114
Studio Women 25.1409 114
Sublima 25.1775 45
Summer II 25.1342 77
Summer Kids II 25.1345 77
Sundae 25.4720 114
Sunny 25.8110 311
Sunny Kids 25.8111 311
Supreme 25.1178 113
Surf 25.2000 210
Surf Kids 25.2300 210
Sydney Men 25.1414 144
Sydney Women 25.0141 144
Turbo 25.1652 168
Victory 25.1150 47
Viper 25.5900 214
Volt 25.1646 211
Warm 25.4002 214
Wild 25.3630 210
Winner 25.4001 214
Winter II 25.1353 78

Spirop
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
RC086X 29.086X 148
S175F 29.175F 146
S175M 29.175M 146
S176F 29.176F 146
S176M 29.176M 146
S177F 29.177F 148
S177M 29.177M 148
S178X 29.178X 149
S179F 29.179F 148
S179M 29.179M 148
S180X 29.180X 149
S182F 29.182F 148
S182M 29.182M 148
S183X 29.183X 149
S184X 29.184X 149
S185X 29.185X 149
S186X 29.186X 149
S268F 29.268F 146
S268M 29.268M 146
S270F 29.270F 147
S271F 29.271F 147
S271M 29.271M 147
S272F 29.272F 147
S273F 29.273F 147
S274F 29.274F 147

Stedman
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Active 140 Crew Neck 05.8400 150
Active 140 Raglan Womeng 05.8500 150
Active 140 Sleeveless 05.8440 150
Active 140 Tank Woman 05.8540 150
Active Bonded Fleece Jacket 05.5810 171
Active Bonded Fleece Jacket Women 05.5910 171
Active Cotton Touch 05.8600 150
Active Cotton Touch Woman 05.8700 150
Active Fleece Jacket 05.5030 171
Active Fleece Jacket Women 05.5100 171
Active Knit Fleece Jacket 05.5850 171
Active Knit Fleece Jacket Kids 05.5970 171
Active Knit Fleece Jacket Woman 05.5950 171
Active Melange Fleece Jacketg 05.5060 170
Active Melange Fleece Jacket Womeng 05.5140 170
Active Padded Jacket 05.5200 215
Active Padded Jacket Women 05.5300 215
Active Performance Jacket 05.5830 152
Active Performance Jacket 05.5830 170
Active Performance Jacket Women 05.5930 152
Active Performance Jacket Women 05.5930 170
Active Performance Pants 05.8888 151
Active Performance Raglan Shirtg 05.8200 151
Active Performance Raglan Shirt Womang 05.8300 151
Active Performance Topp 05.8310 151
Active Power Fleece Jacket 05.5040 170
Active Power Fleece Jacket Woman 05.5120 170
Active Sports Tp 05.8000 152
Active Sports T Womenp 05.8100 152
Active Sports Topp p 05.8010 152
Active Sports Top Womenp p 05.8110 152
Active Sweat Hoodyy 05.5600 115
Active Sweat Hoody Womeny 05.5700 115
Active Sweatjacketj 05.5610 115
Active Sweatjacket Juniorj 05.5770 115
Active Sweatjacket Womenj 05.5710 115
Active Sweatshirt 05.5620 115
Active Urban Padded Jacket 05.5220 215
Active Urban Padded Jacket Women 05.5320 215
Boxers „Dexter“ 05.9691 280
Briefs „Dexter“ 05.9692 280
Classic Junior 05.2200 52
Classic Men 05.2000 52
Classic V-Neck Men 05.2300 52
Classic Women 05.2600 52
Comfort Men 05.2100 52
Comfort Women 05.2160 52
Crew Neck T „Ben“ 05.9000 51
Crew Neck T „Claire“ 05.9700 50
Crew Neck T „Clive“ 05.9600 50
Crew Neck T „Daisy“y 05.9950 49
Crew Neck T „David“ 05.9850 49
Crew Neck T „Lisa“ 05.9900 51
Crew Neck T „Luke“ 05.9800 51
Crew Neck T „Megan“g 05.9120 51
Crew Neck T „Morgan“g 05.9020 50
Deep V-Neck T „Dean“ 05.9690 50
Henley T „Luke“ LSL 05.9860 49
Henley T „Shawn“ 05.9430 49
Organic Crew Neck T „James“g 05.9200 48
Organic Crew Neck T „Jamie“g 05.9370 48
Organic Crew Neck T „Janet“g 05.9300 48
Organic V-Neck T „James“g 05.9210 48
Organic V-Neck T „Janet“g 05.9310 48
Polo „Hanna“ 05.9150 82
Polo „Henry“ 05.9050 82
Polo Men 05.3000 82
Polo Women 05.3100 82
Slub T „Sharon“ 05.9500 49
Slub T „Shawn“ 05.9400 49
Top „Daisy“ 05.9960 49
Unisex Hoody 05.4200 115
V-Neck T „Ben“ 05.9010 51
V-Neck T „Claire“ 05.9710 50
V-Neck T „Claire“ LSL 05.9720 50
V-Neck T „Clive“ 05.9610 50
V-Neck T „Megan“ 05.9130 51

Tee Jaysy
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
145 18.0145 85
146 18.0146 84
401 18.0401 57
450 18.0450 56
455 18.0455 56
456 18.0456 56
457 18.0457 56
460 18.0460 56
520 18.0520 55
530 18.0530 54
580 18.0580 55
590 18.0590 54
620 18.0620 57
680 18.0680 57
1000 18.1000 57
1000B 18.100B 57
1050 18.1050 57
1400 18.1400 83
1401 18.1401 83
1402 18.1402 83
1403 18.1403 83
1405 18.1405 85
1406 18.1406 84
1415 18.1415 84
1420 18.1420 84
1440 18.1440 85
1441 18.1441 85
2400 18.2400 84
5000 18.5000 54
5001 18.5001 54
5002 18.5002 55
5003 18.5003 55
5030 18.5030 56
5050 18.5050 53
5051 18.5051 53
5060 18.5060 53
5061 18.5061 53
5062 18.5062 53
5063 18.5063 53
5400 18.5400 116

Tee Jaysy
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
5401 18.5401 116
5402 18.5402 116
5403 18.5403 116
5404 18.5404 117
5405 18.5405 117
5406 18.5406 116
5425 18.5425 117
5429 18.5429 116
5430 18.5430 116
5431 18.5431 116
5432 18.5432 117
5433 18.5433 117
5435 18.5435 117
5436 18.5436 117
6000 18.6000 255
6001 18.6001 255
6005 18.6005 255
7005 18.7005 153
7006 18.7006 153
7020 18.7020 153
7021 18.7021 153
7100 18.7100 153
7105 18.7105 153
8000 18.8000 55
8005 18.8005 54
8006 18.8006 54
8050 18.8050 55
9160 18.9160 173
9170 18.9170 173
9200 18.9200 173
9201 18.9201 173
9202 18.9202 173
9203 18.9203 173
9510 18.9510 216
9514 18.9514 216
9525 18.9525 217
9530 18.9530 216
9550 18.9550 216
9554 18.9554 216
9565 18.9565 217
9570 18.9570 216
9615 18.9615 172
9616 18.9616 172
9617 18.9617 172
9618 18.9618 172
9620 18.9620 217
9621 18.9621 217
9626 18.9626 219
9627 18.9627 219
9628 18.9628 219
9629 18.9629 219
9630 18.9630 221
9631 18.9631 221
9632 18.9632 220
9633 18.9633 220
9634 18.9634 221
9635 18.9635 221
9636 18.9636 217
9637 18.9637 217
9638 18.9638 221
9642 18.9642 220
9643 18.9643 220
9650 18.9650 215
9651 18.9651 215
9660 18.9660 218
9661 18.9661 218
9662 18.9662 218
9663 18.9663 218
9664 18.9664 218
9665 18.9665 218

Tradition
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Changeable Chest Shieldg 60.3000 5
Leather Trousers long /meng 60.3001 4
Leather Trousers long /womeng 60.3207 4
Leather Trousers short /men 60.3101 5
Leather Trousers short /women 60.3203 5

Westford Mill
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
W101 50.0101 330
W101S 50.101S 330
W103 50.0103 330
W107 50.0107 330
W108 50.0108 329
W110 50.0110 330
W115 50.0115 330
W125 50.0125 329
W180 50.0180 329
W407 50.0407 328
W408 50.0408 329
W422 50.0422 329
W447 50.0447 329
W464 50.0464 329
W623 50.0623 329
W671 50.0671 328
W801 50.0801 328
W810 50.0810 328

Extras
Označení dodavatele Č. produktuČ Strana
Cotton Bagg 80.0200 328
Long Cotton Bagg g 80.0201 328
Polybags 20x30y g 80.0100 328
Polybags 25x35y g 80.0101 328
Polybags 30x40y g 80.0102 328



Velikostní tabulky

DÁMSKÉ

Klasická velikost XS S M L XL XXL 3XL
Konfekční velikost 34 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48

PÁNSKÉ

Klasická velikost XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Konfekční velikost 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DĚTSKÉ

Výška (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
= věk/roky 6-12M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-16

B&C 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14
Fruit of the Loom 92 98 104 116 128 140 152 164
Gildan, JN XS S M L XL XXL
Kariban 6-8 8-10 10-12 12-14
Russell 90 104 116 128 140 152
SOL'S (roky) 2 4 6 8 10 12 14
Stedman XS S M L XL

PÁNSKÉ KOŠILE RUSSELL

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Rozměr límce (CM) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
Rozměr límce (INS) 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19 20 21
Obvod hrudníku (CM) 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
Obvod hrudníku (INS) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54

PÁNSKÉ KOŠILE PREMIER

Rozměr límce (CM) 37 38 39.5 41 42 43 44.5 46 48 53
Rozměr límce (INS) 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 19 21

DÁMSKÉ KOŠILE RUSSELL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Obvod hrudníku (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-104 104-112 112-120 120-130 130-137 137-144
Obvod hrudníku (INS) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-41 41-44 44-47 47-51 51-54 54-57
Konfekční velikost
Německo/EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Francie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Itálie 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

DÁMSKÉ KOŠILE PREMIER

Velikost UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Konfekční velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Klasická velikost XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

PRACOVNÍ KALHOTY JAMES & NICHOLSON 

Klasická velikost S M L XL XXL 3XL 4XL
Konfekční velikost 46 48 50 52 54 56 58
Krátká délka 25 26 27 28
Prodloužená délka 94 98 102 106 110

PRACOVNÍ KALHOTY RUSSELL

Obvod pasu UK (INS) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Obvod pasu Evropa 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Short Regular Long
Délka nohy (CM) 76 81 86
Délka nohy (INS) 30 32 34

PÁNSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S

Konfekční velikost FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Konfekční velikost DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DÁMSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S

Konfekční velikost FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Konfekční velikost DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

RUKAVICE

Konfekční velikost 4 5 6 7 8 9 10 11
Obvod ruky 15 16 17,5 19 22 24 27 28,5

Upozornění:
Mezi výrobci existují  velké rozdíly ve velikostech. Také v rámci jedné kolekce mohou být jednotlivé produkty zcela jinak střiženy.  Z tohoto důvodu doporučujeme, a to zejména před větší 
objednávkou, objednání vzorku.


