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Regent Women 
SOL'S | 25.1825

 Regent 
SOL'S | 25.1380

 Regent Kids 
SOL'S | 25.1970
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hervorragende Qualitäthervorragende Qualitäthervorragende Qualitäthervorragende Qualität• výborná kvalitagggg
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Regent Women
SOL'S 25.1825
Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, single jersey, ash:
98% bavlna, 2% viskóza, grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih, krční lemovka, ženské krátké 
rukávy
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 4,80/Kč 120,-

 Regent
SOL'S 25.1380
Tričko
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, single jersey, ash:
98% bavlna, 2% viskóza, grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih s elastanem, krční lemovka
XXS** – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,80/Kč 120,-

 Regent Kids
SOL'S 25.1970
Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, ash: 98% bavlna,
2% viskóza
Boční švy (2 - 4 let) nebo kulatá pletenina (od 6 let), žebrovaný výstřih
s elastanem, vyztužená krční lemovka
 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 € 4,15/Kč 105,-
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SELLER
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Bestselling T-Shirts: Regent

white* **

black* **

mouse grey

zinc

dark grey*

grey melange* 
**

ash* **

pure grey*

light grey

natural

sand**

army**

earth

chocolate

khaki

bottle green*

kelly green**

apple green**

sage green

lime

pale yellow

lemon**

gold* **

apricot

orange* **

red* **

tango red

burgundy

medium pink

pale pink**

orchid pink**

fuchsia**

dark purple**

light purple

sky blue**

duck blue

royal blue* **

denim**

navy* **

french navy

emerald

aqua**

atoll blue**

deep black

coral

burgundy

BEST
SELLER
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SOL'S | 25.1500

 Imperial Women 
SOL'S | 25.1502

 Imperial Kids 
SOL'S | 25.1770

• deln
• 5XL
•
• Qualität
• en hl i h i

fi nden Sie ab Seite 47

• velmi jemný povrch – ideální k potisku či
výšivce

• široká škála velikostí od XS - 5XL
• Top poměr cena/výkongg

• výborná kvalitagg
n• 47 barev77

• very smooth surface – ideal for printingOe Obe äc e dea u e edvelmi jemný povrch  ideální k potisku čvelmi jemný povrch  ideální 
výšivceýšivcseee

• wide range of sizes from XS – 5XLGrößenspektrum von XS – kvýšivceb iširoká škála velikostí od XS 5XLká pp
• ios oširoká škála velikostí od XS  5XLká škála velikostí od XS  5X

• sTv• 4výborná kn
4

fi nden Sie ab Seite 47fi nden Sie ab Seite 47fi nden Sie ab Seite 47

řadu dalších tričekzahlreiche weiterezahlreiche weiterezahlreiche weiterezahlreiche weitere
SOL'S najdete odSOL'S T-ShirtsSOL'S T-ShirtsSOL'S T-ShirtsSOL'S T-Shirts

y 7S e ab Sen Sie ab Sen Sie ab Sen Sie ab Sen Sie ab Se

many more SOL'Shl i h ihl i h izahlreiche weiterezahlreiche weiterezahlreiche weiterezahlreiche weiterezahlreiche weiterehl i h ithl i hT-Shirts can be found hihi
řadu dalších tričekadu da š c tzahlreiche weitere ahlreiche weitere a e c e e tzahlreiche weitere zahlreiche weiterezahlreiche weitere zahlreiche weiterezahlreiche weitzahlreiche weitzahlreiche weit
SOL'S jd t dSOL'S jd t dSOL'S T Shi tSOL'S T Shi tSOL'S T ShiSOL'S T ShiSOL'S T Shi tSOL'S T ShiSOL'S T Shion page 47 andd bden Sie ab Seiteden Sie ab Seited Si b S itd Si b S it
SOL S najdete odSOL S najdete odSOL S T ShirtsSOL S T Shirts SSSOL S T ShirtsSOL S T ShirtsSOL S T Shirts SOL S T ShirtsShShSh

n Sie ab Sen Sie ab Sen Sie ab SeSie ab SeSie ab SeSie ab Seefollowingy 7st a y 7S e ab SeS e ab SeS e abS e Sie ab SeSie ab Se Sie ab SeSie ab SeSie ab SieSie

• ••••• delndelnčideddedvvsehr feine Oberfl äche – ideal zum Veredsehr feine Oberfl äche – ideal zum Veredsehr feine Oberfl äche – ideal zum Veredsehr feine Oberfl äche – ideal zum Veredvelmi jemný povrch  ideální k potisku čvelmi jemný povrch  ideální jemný povsehr feine Oberfläche ideal zum Veredsehr feine Oberfläche ideal zum Veredsehr feine Oberfläche ideal zum Veredfeine Oberfläche ideal zum Versehr feine Oberfläche ideal zum Veredsehr feine Oberfläche ideal zum Veredfeine Oberfläche ideal zum Vsehr feiehrsehr feehrsehr feisehr feehr
•••••• L5XL5XLwwbreites Größenspektrum von XS – breites Größenspektrum von XS – breites Größenspektrum von XS –breites Größenspektrum von XS –vvbreitesbreitesbreitesrebreitesbreitesrššbreites Größenspektrum von XS breites Größenspektrum von XS breites Größenspektrum von XS breites Größenspektrum von XS breites Größenspektrum von XS breites Größenspektrum von XS breites Größenspektrum von XS 
•••••• TTop Preis-/LeistungsverhältnisTšTTTTTTop Preis /LeistungsveTop Preis /Leistungsvep gp gTop Preis-/LeistungsverhältnisTop Preis-/LeistungsverhältnisTop Preis-/LeistungsverhältnisTop Preis-/Leistungsverhältnisširoká škála velikostí od XS 5Xká škála velikoskála velikostí od XS 5T P i /L i t hält iT P i /L i t hält iP i /L i t hält iP i /L i t hält iT P i /L i t hält iLTop Preis /LeistungsveTop Preis /LeistungsveTop Preis /LeistungsveTop Preis /LeistungTop Preis /LeistungsveTop Preis /LeistungsveTop Preis /Leistung
•••••• QualitätQualitätTop poměr cena/výkonTop poměr cena/výkQualitätQualitätQualitätQualitätv ggggsshervorragende Qhervorragende Qhervorragende Qhervorragende QTop poměr cena/Top poměr cenTop poměr ceTop poměr cehervorragende Qhervorragende Qhervorragende Qrvorragendehervorragende Qhervorragende Qrvorragendvhervorragende hervorragende hervorragende ervorragende hervorragendehervorragendeervorragend
•••••• ennkvnn4447 Farben47 Farben47 Farben47 Farbenvýborná knná47 Farben47 Farben47 Farben47 F47 Farben47 Farben47447 Farbe47 F47 Farbe47 F47 Farbe47 Farbe47 F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Imperial
SOL'S 25.1500
Tričko z těžké bavlny
190g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, ash: 98% bavlna,
2% viskóza, grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih s elastanem, krční lemovka
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL*** – 5XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,70/Kč 145,-

 Imperial Women
SOL'S 25.1502
Dámské tričko
190g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, ash: 98% bavlna,
2% viskóza, grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
žebrovaný výstřih s elastanem, vyztužená krční lemovka
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 5,70/Kč 145,-

 Imperial Kids
SOL'S 25.1770
Dětské tričko
190g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna
Boční švy (2 - 6 let) nebo kulatá pletenina (od 8 let), žebrovaný
výstřih s elastanem, krční lemovka
  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 € 5,20/Kč 130,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* ** ***

black* ** ***

mouse grey** 
***

dark grey** ***

zinc

grey melange** 
***

light grey

ash** ***

cream

sand

army

earth

chocolate*

dark khaki**

khaki*

bottle green** 
***

kelly green* 
** ***

apple green

sage green

lemon

gold* ** ***

orange* ** ***

terracotta**

red* ** ***

tango red

burgundy

chili

orchid pink

ancient pink**

hibiscus

fuchsia

dark purple*

light purple

sky blue*

ice blue

royal blue** ***

denim

petroleum blue

ultramarine

navy** ***

french navy*

emerald

caribbean blue

atoll blue

blue**

aqua** ***

medium pink

Bestselling T-Shirts: ImperialBEST
SELLER
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 #E190 
B&C | 01.003T

 #E190 /women 
B&C | 01.004T

 Exacct 190 /kids 
B&C | 01..0301

 Exact 111500 ///kikidsds 
BB&C | 01.030000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

#E190
B&C 01.003T
Tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Vylepšený model k Exact 190
(artikl: 01.0004), vypasovaný střih,
kulatá pletenina, 2-vrstvý úzký
kulatý výstřih v žebrovaném úpletu,
krční lemovka, úzké rukávy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 7,15/Kč 180,-

#E190 /women
B&C 01.004T
Dámské tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Vylepšený model k Exact 190 /wo-
men (artikl: 01.0040), vypasovaný
střih, úzký kulatý výstřih v žebrova-
ném úpletu, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 7,15/Kč 180,-

Exact 190 /kids
B&C 01.0301
Dětské tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Velkorysý střih, kulatá pletenina, 
2-vrstvý materiál, 1x1 žebrovaný
úplet na krku s elastanem
 3-4      5-6       7-8      9-11   12-14

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

100 10 € 6,25/Kč 160,-

Exact 150 /kids
B&C 01.0300
Dětské tričko
145g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99%
předepraná prstencová bavlna, 1% 
viskóza, sport grey: 85% předepra-
ná prstencová bavlna, 15% viskóza,
single jersey
Kulatá pletenina, 2-vrstvý materiál, 
1x1 žebrovaný úplet na krku s
elastanem
1-2*   3-4      5-6       7-8      9-11  

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

12-14
152/164

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,40/Kč 135,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

pacifi c grey

ash

kelly green

gold

orange

sorbet

red

pink sixties

sky blue

royal blue

indigo

navy

swimming pool

white*

black*

sport grey

ash

bottle green

kelly green

yellow

gold*

apricot

orange*

red*

fuchsia

burgundy

sky blue*

azure

atoll

royal blue*

denim

light navy

navy*

white* black* used black dark grey urban khaki sport grey* pacifi c grey ash natural sand chocolate brown bottle green kelly green

orchid green solar yellow pixel lime gold apricot orange sunset orange urban orange fi re red red* orchid pink sorbet burgundy urban purple

radiant purple millennial lilac sky blue atoll stone blue royal blue* cobalt blue navy* navy blue diva blue swimming pool millennial mint
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 #E150 
B&C | 01.001T

 #E150 /women 
B&C | 01.002T

#Organic E150 
B&C | 01.U01B

#Organic E1E1E1E1E1115550505 //wowowomenn 
B&C | 01.W02B

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 #E150
B&C 01.001T
Tričko
145g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Vylepšený model k Exact 150
(artikl: 01.0002), vypasovaný střih,
kulatá pletenina, 2-vrstvý úzký
kulatý výstřih v žebrovaném úpletu,
krční lemovka, úzké rukávy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,30/Kč 160,-

 #E150 /women
B&C 01.002T
Dámské tričko
145g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Vylepšený model k Women-Only
(artikl: 01.0012), vypasovaný střih,
úzký kulatý výstřih v žebrovaném
úpletu, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,30/Kč 160,-

 #Organic E150
B&C 01.U01B
Pánské tričko z bio bavlny
145g/m², 100% předepraná česaná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, heather grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Rovný střih, kulatá pletenina, úzký
kulatý výstřih v žebrovaném úpletu,
krční lemovka, neutrální velikostní 
štítek, štítek TearAway na zadní stra-
ně lemu, viditelný štítek s nápisem
„Hi! I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,70/Kč 170,-

 #Organic E150 /
women
B&C 01.W02B
Dámské tričko z bio bavlny
145g/m², 100% předepraná česaná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, heather grey: 90% bavlna,
10% viskóza
ženský střih, úzký kulatý výstřih v
žebrovaném úpletu, štítek TearAway, 
neutrální velikostní štítek, viditelný
štítek s nápisem „Hi! I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,70/Kč 170,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white*

o¹  white

black pure*

asphalt

heather grey*

mocha

forest green

apple green

sage

lime

yellow fi zz

pure orange

red*

magenta pink

soº  rose

burgundy

radiant purple

blue fog

royal blue*

navy blue*

white* black* black pure used black dark grey sport grey* ash natural sand millennial
khaki urban khaki bear brown bottle green kelly green

orchid green pistachio solar yellow gold apricot orange red* fi re red fuchsia deep red millennial pink burgundy urban purple radiant purple

sky blue azure atoll royal blue* cobalt blue denim electric blue light navy navy navy blue* diva blue real turquoise turquoise
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#E150 LSLL 
B&C | 01.005TTTT

##E1E150050 LLSLL ////wommem n n 
B&C&C | | 01.01.006006T

#E1E1190 LSL 
B&C | 0101.01 007T

#E199909  LSL /women
B&C | 011.11 008T

DNMNMMMMM Plug In /men 
B&C | 011..1 7085

DNM PPPlulugg InIIn //wowomememem nn
B&C | 01.7718717185

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 #E150 LSL
B&C 01.005T
Tričko s dlouhým rukávem
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna,
single jersey, sport grey: 85% bavlna, 15%
viskóza
Vylepšený model k Exact 150 LSL (artikl:
01.0003), vypasovaný střih, kulatá pletenina,
úzký kulatý výstřih v žebrovaném úpletu, krční 
lemovka, saténový štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 9,30/Kč 235,-

 #E150 LSL /women
B&C 01.006T
Dámské tričko s dlouhým rukávem
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna,
single jersey, sport grey: 85% bavlna, 15%
viskóza
Vylepšený model k Women-Only LSL (artikl:
01.0013), vypasovaný střih, úzký kulatý výstřih v
žebrovaném úpletu, saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 9,30/Kč 235,-

 #E190 LSL
B&C 01.007T
Tričko s dlouhým rukávem z těžké bavlny
185g/m², 100% předepraná prstencová bavlna,
single jersey, sport grey: 85% bavlna, 15%
viskóza
Vylepšený model k Exact 190 LSL (artikl:
01.0005), vypasovaný střih, kulatá pletenina,
úzký kulatý výstřih v žebrovaném úpletu, krční 
lemovka, saténový štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 12,95/Kč 325,-

 #E190 LSL /women
B&C 01.008T
Dámské tričko z těžké bavlny s dlouhým
rukávem
185g/m², 100% předepraná prstencová bavlna,
single jersey, sport grey: 85% bavlna, 15%
viskóza
Vypasovaný střih, úzký kulatý výstřih v žebrova-
ném úpletu, krční lemovka, saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 12,95/Kč 325,-

 DNM Plug In /men
B&C 01.7085
Pánské tričko Medium Fit
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna,
single jersey
Kulatý výstřih ze stejného materiálu, krční 
lemovka, vsazené rukávy, otočené boční švy pro 
zdůraznění barevného efektu, zpracování rukávů: 
ohrnutý lem se skládanými rukávy, lem se slepým 
stehem, studené barvení
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 17,-/Kč 430,-

 DNM Plug In /women
B&C 01.7185
Dámské tričko Medium Fit
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna,
single jersey
Lehce vypasovaný střih, úzký, ženský kulatý 
výstřih ze stejného materiálu, krční lemovka,
vsazené rukávy, ohrnutý lem s krátkým švem 
pro zdůraznění barevného efektu, lem se slepým 
stehem, studené barvení
XS – S – M – L – XL

25 5 € 17,-/Kč 430,-

grey clash

rusty clash

blue clash

white* black*

dark grey sport grey*

bear brown urban khaki

bottle green orange

red* millennial pink

royal blue* navy*

white* black*
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Exact Moveee 
B&C | 01.0201

Athletic MMoMoM veve 
B&C | 01.0200

Exact V-NNNeck 
B&C | 01.0006666

Shorts Movee
B&C | 01.0202

Base-e-e-e Baallll
B&C | 01.00022200 0

Baasa e-e-Balll //kikikik ds
B&C | 0001.0350

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko bez rukávů
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, sport grey:
85% bavlna, 15% viskóza, single jersey
2-vrstvý materiál, 1x1 žebrovaný úplet na krku s elastanem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,70/Kč 295,-

Pánské tílko
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, sport grey:
85% bavlna, 15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, výstřih a průramky s lemováním z jednodu-
chého žerzeje
M – L – XL – XXL

100 10 € 8,25/Kč 210,-

Tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, sport grey: 
85% bavlna, 15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, 2-vrstvý materiál, malý výstřih do V, 1x1 
žebrovaný úplet na krku s elastanem
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 6,80/Kč 175,-

Pánské sportovní kraťasy
185g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, single
jersey, sport grey: 85% bavlna, 15% viskóza
Elastický pas, 2 otevřené zasouvací kapsy a 1 zadní kapsa,
délka po kolena
M – L – XL – XXL

50 10 € 15,35/Kč 390,-

Raglánové kontrastní tričko
185g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, single jersey
2-vrstvý materiál, raglánové rukávy v kontrastní barvě, 1x1
žebrovaný úplet na krku s elastanem
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,30/Kč 260,-

Dětské raglánové kontrastní tričko
185g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, single jersey
2-vrstvý materiál, raglánové rukávy v kontrastní barvě, 1x1
žebrovaný úplet na krku s elastanem
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

50 10 € 8,55/Kč 215,-

white

black

sport grey

red

navy

white

black

sport grey

red

royal blue

navy

white

black

dark grey

sport grey

red

royal blue

navy

black

dark grey

sport grey

navy

white/red

white/navy

white/red

white/navy

11

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Tr
ad

iti
on

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ac

ce
ss

or
ie

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Ca
ps

 &
He

ad
w

ea
r

B&
C



 Inspipiirere TTTT /men
B&C | 01.TMTM4TM4TM 2222

 Inspire TTTT ///wowowomememennn
B&C | 01.TW44433

 Inspire V TTT /men
B&C | 01.TM44

 Inspipipirrre V T /women
B&C | 01..TWTW4TW 5

 Inspire Slub T T /m/mmmeenen 
B&C | 01.TM46

 Inspire Sluul bbb T T TT /w//w/wwwoomo eenennn
B&C | 01.TW4447

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Inspire T /men
B&C 01.TM42
Pánské tričko Medium Fit z bio 
bavlny
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, sin-
gle jersey, sport grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Ležérní střih, úzký kulatý výstřih v 
1x1 žebrovaném úpletu, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,05/Kč 205,-

Inspire T /women
B&C 01.TW43
Dámské tričko Medium Fit z bio
bavlny
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, sin-
gle jersey, sport grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Vypasovaný střih, úzký kulatý
výstřih v 1x1 žebrovaném úpletu,
souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,05/Kč 205,-

Inspire V T /men
B&C 01.TM44
Pánské tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Tenký výstřih do V, zesílené krční 
a ramenní švy, neutrální velikostní 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,25/Kč 210,-

Inspire V T /women
B&C 01.TW45
Dámské tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Tenký výstřih do V, zesílené krční 
a ramenní švy, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,25/Kč 210,-

Inspire Slub T /men
B&C 01.TM46
Pánské slubové tričko Medium Fit 
z bio bavlny
120g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey ze slubové příze
Ležérní střih, úzce olemovaný,
souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,90/Kč 225,-

Inspire Slub T /women
B&C 01.TW47
Dámské slubové tričko Medium
Fit z bio bavlny
120g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey ze slubové příze
Ležérní střih, úzce olemovaný,
souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,90/Kč 225,-

BIO
ORGANIC
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ORGANIC
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ORGANIC
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INSPIRE COLLECTION
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Inspiree TTana k T /menn
B&C | 01.TM7722

 Inspiree Tank T T /w/womommmenen 
B&C | 01.TWW7W733

Inspire LLSL T /menn
B&C | 01.TM7770

 Inspire LSL TTT /woomemeeenn
B&C | 01.TW71

TM055 TTTriblend /menn
B&C | 01.TM5555

 TW056 Tribblblblenend dd //w/wooomomenen 
B&C | 01.TW56

TriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblend

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Inspire Tank T /men
B&C 01.TM72
Pánské tílko
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
sport grey: 90% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 10% 
viskóza, single jersey
Ležérní střih, olemovaný výstřih,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,90/Kč 250,-

 Inspire Tank T /women
B&C 01.TW73
Dámské tílko
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
sport grey: 90% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 10% 
viskóza, single jersey
Ležérní střih, úzké lemování na
výstřihu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,30/Kč 210,-

 Inspire LSL T /men
B&C 01.TM70
Pánské tričko s dlouhým rukávem
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
sport grey: 90% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 10% 
viskóza, single jersey
Ležérní střih, úzký výstřih v 
žebrovaném úpletu, zesílený výstřih
a ramenní švy, neutrální velikostní 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,70/Kč 295,-

 Inspire LSL T /women
B&C 01.TW71
Dámské tričko s dlouhým rukávem
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
sport grey: 90% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 10% 
viskóza, single jersey
Ležérní střih, úzký výstřih v 
žebrovaném úpletu, zesílený výstřih
a ramenní švy, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,70/Kč 295,-

 TM055 Triblend /men
B&C 01.TM55
Pánské tričko
130g/m², 50% polyester, 25%
bavlna, 25% viskóza, triblend single
jersey
Vypasovaný střih, úzký límec, zesíle-
ný výstřih a ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,80/Kč 275,-

 TW056 Triblend /
women
B&C 01.TW56
Dámské tričko
130g/m², 50% polyester, 25%
bavlna, 25% viskóza, triblend single
jersey
Vypasovaný střih, úzký límec, zesíle-
ný výstřih a ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,80/Kč 275,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC
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INSPIRE COLLECTION
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Iconic 1500 00 V-V NeNeckck T 
F.O.L. | 16.1442

 Ladieies‘ Iconic 150 V--Neeeckck TT 
F.O.L. | 166.1444

 Iconic 150 Classic LSL T
F.O.L. | 16.1446

Iconic 165 Classic T 
F.O.L. | 16.1438

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Iconic 150 V-Neck T
F.O.L. 16.1442
Tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, heather grey: 97% bavlna,
3% polyester
Úzký střih, úzký výstřih do V v 1x1
žebrovaném úpletu, krční lemovka 
tón v tónu, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,90/Kč 150,-

Ladies‘ Iconic 150 
V-Neck T
F.O.L. 16.1444
Dámské tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Ženský střih, úzký výstřih do V
v 1x1 žebrovaném úpletu, krční 
lemovka tón v tónu, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 5,90/Kč 150,-

Iconic 150 Classic 
LSL T
F.O.L. 16.1446
Tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, heather grey: 97% bavlna,
3% polyester
Úzký kulatý výstřih v 1x1 žebro-
vaném úpletu, krční lemovka tón v
tónu, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 8,65/Kč 220,-

Iconic 165 Classic T
F.O.L. 16.1438
Tričko
165g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, heather grey: 97% bavlna,
3% polyester
Úzký kulatý výstřih v 1x1 žebro-
vaném úpletu, krční lemovka tón v
tónu, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,20/Kč 130,-
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Ladies Icconic 150 T
F.O.L. | 16.1434 2

IIcoc nic 150 T
F.OOO..L.L. | 16.1430

 Kids IcIccIcconoononono icic 11111111500000000 TTTT 
F.O.L. | 16.....1021021021021020233333

Ringsspun Premiuiii m TT T T TT
F.O.L. | 16.66 14222

 Ladies‘ Ringspun PrP emium
F.O.L.L  | 16.1424

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámské tričko
150g/m², 100% česaná prstencová bavlna,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester, 
heather navy/heather purple/dark heather
grey: 52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, kulatý výstřih v 1x1 žebro-
vaném úpletu, krční lemovka tón v tónu,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 4,90/Kč 125,-

Pánské tričko
150g/m², 100% česaná prstencová bavlna,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester, 
heather navy/heather purple/dark heather
grey: 52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý vý-
střih v 1x1 žebrovaném úpletu, krční lemovka
tón v tónu, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 4,90/Kč 125,-

Dětské tričko
150g/m², 100% česaná prstencová bavlna,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester,
heather navy/heather purple/dark heather
grey: 52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý vý-
střih v 1x1 žebrovaném úpletu, krční lemovka
tón v tónu, štítek TearAway
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

72 12 € 4,-/Kč 100,-

Ringspun Premium T
F.O.L. 16.1422
Pánské tričko
195g/m², 100% česaná prstencová bavlna,
heather grey: 97% česaná prstencová bavl-
na, 3% polyester
Kulatý výstřih v žebrovaném úpletu s 
bavlnou/Lycrou® a dvojitými švy, souvislá 
lemovka kolem krku a na ramenou, pratelné
na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,75/Kč 145,-

Ladies‘ Ringspun Premium
F.O.L. 16.1424
Dámské tričko
195g/m², 100% česaná prstencová bavlna,
heather grey: 97% česaná prstencová bavl-
na, 3% polyester
Ženský střih s bočními švy, kulatý výstřih 
v žebrovaném úpletu s bavlnou/Lycrou® a
dvojitými švy, souvislá lemovka kolem krku 
a na ramenou, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 5,75/Kč 145,-
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 Heavy Cotton T 
F.O.L. | 16.1212

Superrr PPremium TT 
F.O.L. | 16...104044

 Valueweight T LSL 
F.O.L. | 16.1038

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Tričko
195g/m², 100% bavlna, single jersey
Žebrovaný výstřih s krční lemovkou pro vyšší komfort při
nošení, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 5,30/Kč 135,-

Tričko
205g/m², 100% bavlna, ash: 99% bavlna, 1% polyester, 
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s krční lemovkou, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 6,-/Kč 150,-

Tričko s dlouhým rukávem
165g/m², 100% bavlna
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s krční lemovkou tón v 
tónu
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 7,80/Kč 195,-
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bottle green

classic olive

red

burgundy

royal blue

navy*

deep navy

black

heather grey

red

royal blue

deep navy
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 Valueweight T 
F.O.L. | 16.1036

 Lady-Fit Valueweight T 
F.O.L. | 16.1372

 Kids Valueweight T 
F.O.L. | 16.1033

Valueueeueweweweweigigigight V-N- ececk k T T 
F.O.L. | 16.1066

Laddddy-Fit Vaaaalueweight V-NNNeNNN ckk T 
F.O.L. ||||| 16.1393 8

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Tričko
165g/m², 100% bavlna, ash: 99% bavlna,
1% polyester, heather grey: 97% bavlna, 3% 
polyester, další heather barvy: 50% bavlna,
50% polyester
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s krční 
lemovkou tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,05/Kč 130,-

Dámské tričko
165g/m², 100% bavlna, heather grey: 97%
bavlna, 3% polyester, ash: 99% bavlna, 1% 
polyester, další heather barvy: 50% bavlna, 
50% polyester
Vypasovaný delší střih, žebrovaný výstřih z
bavlny/Lycry® s krční lemovkou tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 5,05/Kč 130,-

Dětské tričko
165g/m², 100% bavlna, heather grey: 97%
bavlna, 3% polyester
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s krční 
lemovkou
92 (T)** – 98 (T)** – 104 – 116 – 128 –
140 – 152 – 164
** k dispozici pouze v těchto barvách

108 12 € 3,95/Kč 100,-

 Valueweight V-Neck T
F.O.L. 16.1066
Tričko s výstřihem do V
165g/m², 100% bavlna, heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester
Výstřih do V s bavlněným/lycrovým žebrováním, krční lemov-
ka tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,80/Kč 145,-

Lady-Fit Valueweight V-Neck T
F.O.L. 16.1398
Dámské tričko s výstřihem do V
165g/m², 100% bavlna
Vypasovaný delší střih, úzce lemovaný hluboký výstřih do V, 
krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 5,80/Kč 145,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

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

white* **

black*

dark 
heather grey

light graphite

heather grey*

ash

natural

khaki

classic olive

chocolate

bottle green

retro heather 
green

kelly green

lime

yellow

sunfl ower**

orange

fuchsia

red**

brick red

vintage 
heather red

burgundy

heather 
burgundy

light pink**

purple

heather purple

sky blue**

azure blue

retro heather 
royal

royal blue**

navy* **

vintage 
heather navy

deep navy
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 Lady-Fit Valueweiggghg t Vest
F.O.L. | 16.1376

 Athleettic Vest
F.O.L. | 16.111098

 Baseball T 
F.O.L. | 16.1026

 Ringer T
F.O.L. | 16.1168

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Lady-Fit Valueweight 
Vest
F.O.L. 16.1376
Dámské tílko
165g/m², 100% bavlna, heather
grey: 97% bavlna, 3% polyester
Vypasovaný delší střih, olemovaný
výstřih a průramky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 4,80/Kč 120,-

Athletic Vest
F.O.L. 16.1098
Pánské tílko
165g/m², 100% bavlna, heather
grey: 97% bavlna, 3% polyester
Olemovaný výstřih a průramky tón
v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 4,80/Kč 120,-

Baseball T
F.O.L. 16.1026
Raglánové tričko
165g/m², 100% bavlna
Lemovaný, podšitý výstřih v 
kontrastní barvě v 1x1 žebrovaném 
úpletu s bavlnou/Lycrou®
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 6,65/Kč 170,-

Ringer T
F.O.L. 16.1168
Racerback tričko
165g/m², 100% bavlna
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s 
krční lemovkou pro vyšší komfort při 
nošení, barevné kontrastní manžety
na krku a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 6,65/Kč 170,-

white

black

heather grey

red

deep navy

white*

black*

heather grey*

red

royal blue

deep navy

white/black

white/heather
g ygrey

white/red

white/royal blue

white/deep navy

sunfl ower/kelly 
ggreen

white/black

white/red

black/white

sunfl ower/kelly 
ggreen

red/white

royal blue/white

navy/white
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Original T
F.O.L. | 16.1082

Ladyy‘yyyy s Original T 
F.O.L. | 1666.66 1420

Kids OOriggininnnnnalall TTT  
F.O.L. | 16.110199

OOOOrir ginal V-Neckckckc  T 
F.OF.OF.OF.OF.O.L..L..L..L. | | | | 16.1426

OOriginal LSSSSSLL L T 
F.OOOOO.L. | 16.6 14288

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Tričko
145g/m², 100% bavlna, single jersey, heather grey: 97%
bavlna, 3% polyester
Žebrovaný výstřih s krční lemovkou tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

120 12 € 4,45/Kč 115,-

Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna, single jersey, heather grey: 97%
bavlna, 3% polyester
Vypasovaný střih, žebrovaný kulatý výstřih tón v tónu s krční 
lemovkou
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 4,45/Kč 115,-

Dětské tričko
145g/m², 100% bavlna, heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester
Žebrovaný výstřih, krční lemovka
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

72 12 € 3,65/Kč 95,-

 Original V-Neck T
F.O.L. 16.1426
Pánské tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% bavlna, heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester, single jersey
Výstřih do V s žebrovaným lemováním, žebrovaný výstřih s
krční lemovkou tón v tónu
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 5,10/Kč 130,-

Original LSL T
F.O.L. 16.1428
Pánské tričko s dlouhým rukávem
145g/m², 100% bavlna, heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester, single jersey
Žebrovaný výstřih s krční lemovkou tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 7,10/Kč 180,-

black*

light graphite

heather grey*

classic olive

bottle green

kelly green

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

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

white

black

white*

black*

heather grey*

red

deep navy
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 JN 01 
James & Nicholson | 02.0001

 JN 19 
James & Nicholson | 02.0019

 JN 901 
James & Nicholson | 02.0901

 JN 02 
James & Nicholson | 02.0002

 JN 03 
JamJ es & Nicholson | 02.0003333

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 01
James & Nicholson 02.0001
Tričko
150g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Kulatá pletenina, kulatý výstřih s elastanem, krční lemovka, 
dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích, pratelné na 
40°
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 8,60/Kč 220,-

JN 19
James & Nicholson 02.0019
Dětské tričko
150g/m², 100% prstencová bavlna, single jersey
Kulatý výstřih s elastanem, krční lemovka, dvojité švy na 
ramenou, výstřihu a průramcích
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

100 10 € 6,40/Kč 160,-

JN 901
James & Nicholson 02.0901
Dámské tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, velkorysý kulatý výstřih s jemně 
žebrovaným lemem, krční lemovka, dvojité švy na ramenou,
výstřihu a průramcích
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,60/Kč 220,-

JN 02
James & Nicholson 02.0002
Tričko z těžké bavlny
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Kulatá pletenina, kulatý výstřih s elastanem, krční lemovka, 
dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 10,10/Kč 255,-

 JN 03
James & Nicholson 02.0003
Tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% bavlna, single jersey
Kulatá pletenina, výstřih do V s elastanem, krční lemovka, 
dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 9,50/Kč 240,-

** tato barva není k dispozici pro 02.0001 (JN 01)

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* black* graphite* dark grey* grey heather* ash* light grey* stone* khaki* brown* olive* dark green* irish green* fern green*

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

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

white black

light grey stone

irish green lime green

orange red

cobalt navy

turquoise
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 JN 790 
James & Nicholson | 02.0790

 JN 789 
James & Nicholson | 02.0789

 JN 797 
James & Nicholson | 02.0797

 JN 746 
James & Nicholson | 02.0746

 JN 744 
James & Nicholson | 02.0744

 JN 745 
James & Nicholson | 02.0745

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 790
James & Nicholson 02.0790
Pánské tričko z těžké bavlny
180g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Kulatý výstřih, manžety s elastanem, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 5,80/Kč 145,-

 JN 789
James & Nicholson 02.0789
Dámské tričko z těžké bavlny
180g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, manžety s elastanem, 
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 5,80/Kč 145,-

 JN 797
James & Nicholson 02.0797
Pánské tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, kulatý výstřih, manžety s elastanem, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 4,80/Kč 120,-

 JN 746
James & Nicholson 02.0746
Dámské tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, manžety s elastanem, 
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 4,80/Kč 120,-

 JN 744
James & Nicholson 02.0744
Dívčí tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, manžety s elastanem, 
štítek TearAway
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 10 € 4,30/Kč 110,-

 JN 745
James & Nicholson 02.0745
Chlapecké tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Kulatý výstřih, manžety s elastanem, štítek TearAway
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 10 € 4,30/Kč 110,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black graphite dark grey grey heather ash brown olive dark green irish green lime green yellow

gold yellow orange pink red wine sky blue royal dark royal petrol navy turquoise
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JJJJNNNN 80808080880010101010101
JamamJJa es ses es & N& NNNNichichhhhichi olsoolsolslso on onon on | | 0| 002.882.82.8.880000000010001

JJNN 808080020202
JamJamJJ es es & N& NNichichcholsolsolson on o | 00| 02.82.82.822 002002

 JNNNNN 80808080800404044 
James && N& NNichichichololololsl on | 02.8888004000400

JJJJJJNNNNN 8080800500
JamJamJamJJ esesssses & N& N& Nichichchi olso on | 002.82.888005005005005

JJJNN 8080003033 
JamJamJamames es es & N& N& Nichichchichholsolsolsolsol on on on oo | 0| 0| 02.82.88003003003

 JNNN 800000000171717  
JamJammmes ess es es && N& N& icicichchcicicic olsolson non | 0| 0| 02.82 82.82.80170177

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

JN 8001
James & Nicholson 02.8001
Dámské tričko z bio bavlny
120g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Vypasovaný delší střih, velkorysý 
kulatý výstřih, rukávy s rolovací-
mi manžetami, štítek TearAway, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

100 1 € 9,70/Kč 245,-

JN 8002
James & Nicholson 02.8002
Pánské tričko z bio bavlny
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Kulatý výstřih a rukávy s rolovacími 
manžetami, štítek TearAway, ne-
utrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 10,90/Kč 275,-

JN 8004
James & Nicholson 02.8004
Pánské tričko s náprsní kapsou, 
výstřih do V
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Výstřih do V s úzkou manžetou,
manžety s elastanem, náprsní kapsa
s válcovaným lemem, štítek TearA-
way, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 11,60/Kč 295,-

JN 8005
James & Nicholson 02.8005
Dámské tričko z bio bavlny
120g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Velkorysý střih, plochý, velkorysý 
kulatý výstřih, přesahující ramena,
průramky s ohrnutým lemem, man-
žety s elastanem, štítek TearAway, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

100 1 € 10,60/Kč 270,-

JN 8003
James & Nicholson 02.8003
Dámské tričko z bio bavlny s
náprsní kapsou
120g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Lehce vypasovaný střih, velkorysý 
kulatý výstřih, manžety s elastanem,
náprsní kapsa s válcovaným lemem,
štítek TearAway, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

100 1 € 10,60/Kč 270,-

JN 8017
James & Nicholson 02.8017
Dámské vintage tílko z bio bavlny
130g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey ze slubové příze
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý 
válcovaný lem, výstřih a průramky
s úzkými manžetami, propracovaná 
technika sprejovaného potisku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,60/Kč 345,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

grey heather

red

navy

white

black

grey heather

red

navy

white

black

black heather

red

navy

white

black

soº  grey

soº  green

soº  pink

white

black

black heather

red

navy

graphite

light grey

dusty olive

chili

soº  pink

horizon blue

denim
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 JN 8008 
James & Nicholson | 02.8008

 JN 8007 
James & Nicholson | 02.8007

 JN 8008B 
James & Nicholson | 02.808B

 JN 8007G 
James & Nicholson | 02.807G

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 8008
James & Nicholson 02.8008
Pánské tričko z bio bavlny
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna,
single jersey
Kulatý výstřih, manžety s elastanem,
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 10,20/Kč 260,-

 JN 8007
James & Nicholson 02.8007
Dámské tričko z bio bavlny
120g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna,
single jersey
Lehce vypasovaný střih, velkorysý
kulatý výstřih, manžety s elastanem,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

100 1 € 10,20/Kč 260,-

 JN 8008B
James & Nicholson 02.808B
Chlapecké tričko z bio bavlny
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna,
single jersey
Kulatý výstřih, manžety s elastanem,
štítek TearAway
 XS          S          M          L         

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

XL XXL
146/152   158/164

100 1 € 8,60/Kč 220,-

 JN 8007G
James & Nicholson 02.807G
Dívčí tričko z bio bavlny
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna,
single jersey
Lehce vypasovaný střih, kulatý 
výstřih, manžety s elastanem, štítek
TearAway
 XS          S          M          L         

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

XL XXL
146/152   158/164

100 1 € 8,60/Kč 220,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white black graphite black
heather

grey
heather mid grey steel grey ash natural stone khaki brown olive dark green

irish green fern green lime green acid yellow light yellow yellow gold yellow coral orange dark orange soº  pink pink raspberry grenadine

tomato red carmine red
gmelange wine sky blue cobalt royal light denim 

gmelange dark royal petrol navy turquoise pacifi c mint

white black graphite irish
ggreen

fern 
ggreen

lime
ggreen

acid
yyellow yellow gold

yyellow orange pink red wine sky blue cobalt royal dark
yroyal navy turquoi-

se pacifi c

ORGANIC COTTON
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JNN 80888 282  
Jama es ss & N& N& ichc olsl on n | 0002.82.80280202002

JN 8027 
James & Nicholson | 02.8027

 JN 976
James & Nicholson | 02.0976

JJJJJNNNN 979755
JJaammmmmeseseses & N& Nichic olsolslslsononon oon | 0| 022.0975975

JN 974
James & Nicholson | 02.0974

JJNN 9797773333
JJaaamamJa es es & N& NNNichichichicholsolololson on | 002.02.002.09739797333973

S
bleed during washing 

potisk nástřikem - barvy Spray Print - colour may Spray Print - colour may Spray Print- kann aus-Spray Print- kann aus-Spray Print- kann aus-Spray Print- kann aus-Spray Print- kann aus-Spray Print- kann aus-Spray Print- kann aus-
eed during washineed during washinblutenblutenblutenblutenblutenblutenbluten

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

JN 8028
James & Nicholson 02.8028
Pánské pruhované tričko
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Kulatý výstřih, manžety s elastanem, 
náprsní kapsa, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,60/Kč 420,-

JN 8027
James & Nicholson 02.8027
Dámské pruhované tričko
140g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Lehce vypasovaný střih, kulatý vý-
střih, manžety s elastanem, náprsní 
kapsa, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,60/Kč 420,-

JN 976
James & Nicholson 02.0976
Pánské tričko „Gipsy“ s výstřihem
do V
140g/m², 100% bavlna, single
jersey
Vypasovaný střih, výstřih a rukávy 
s úzkým okrajem, propracovaná
technika sprejovaného potisku, 
není vhodné na horký potisk, artikl
pouští při praní barvu - světlý potisk
se může odbarvit
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,20/Kč 410,-

JN 975
James & Nicholson 02.0975
Dámské tričko „Gipsy“ s výstři-
hem do V
140g/m², 100% bavlna, single
jersey
Vypasovaný střih, výstřih a rukávy 
s úzkým okrajem, propracovaná
technika sprejovaného potisku, 
není vhodné na horký potisk, artikl
pouští při praní barvu - světlý potisk
se může odbarvit
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,20/Kč 410,-

JN 974
James & Nicholson 02.0974
Pánské melírované tričko s výstři-
hem do V
170g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vysoce kvalitní melanžový jednodu-
chý žerzej
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 10,10/Kč 255,-

JN 973
James & Nicholson 02.0973
Dámské melírované tričko s
výstřihem do V
170g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vypasovaný střih, vysoce kvalitní 
melanžový jednoduchý žerzej
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 255,-

BIO
ORGANIC

white/navy

red/white

atlantic/white

navy/white

graphite grey

dusty olive fern green

red chili

horizon blue denim

atlantic turquoise

black melange grey heather

green melange yellow melange

orange melange red melange

wine melange blue melange

turquoise
gmelange
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JN 55 
James & Nicholson | 002.02.02.000550505555055

JN 04
James & Nichhholsolson ononnnnnon | 0| 00| 0| 02222.02.022 0040040

JN 56
James & Nicholson | 02.00566

JNNNN 54
Jamesss s & N& Nichholsolson on | 0| 0| 02.0.0.02.000055454545454

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 55
James & Nicholson 02.0055
Elastické tričko
200g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey
Vypasovaný střih, úzce olemovaný
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 18,40/Kč 465,-

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

50 10 € 13,40/Kč 340,-

 JN 56
James & Nicholson 02.0056
Elastické tričko s dlouhým
rukávem
200g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey
Vypasovaný střih, úzce olemovaný
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 22,90/Kč 580,-

 JN 54
James & Nicholson 02.0054
Dámské elastické tričko s
dlouhým rukávem
200g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey
Vypasovaný střih, úzce olemovaný
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,20/Kč 435,-

white

black

mid grey

brown

olive

red

navy

white

black

mid grey

brown

olive

lime green

yellow

pink

red

navy

turquoise

white

black

mid grey

brown

olive

red

navy

white

black

mid grey

brown

olive

red

navy
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JN 183
James & Nicholllson o | 02.0183

JN 970
James & Nicholsonnn n | 02.097097097

 JN 913
James & Nicholson | 02.0913

JJJJJNNNNN 919119 3K3K3KKKK 
JamJames es s & N& N& N& icicholson | 0 02.913K

JJNNNN 909090903333
JamJamama es es & N& Nichicholsoolso on on | 0| 02.02.0903903

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

JN 183
James & Nicholson 02.0183
Rolák
180g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Rolák a manžety na rukávech s 
elastanem, půlměsícová podsádka 
na krku, dvojité švy na výstřihu a
průramcích
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 23,90/Kč 605,-

JN 970
James & Nicholson 02.0970
Dámské tílko
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
single jersey
Vypasovaný střih, výstřih a průramky
s úzkou manžetou
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,20/Kč 335,-

JN 913
James & Nicholson 02.0913
Pánské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, single
jersey
Rovný střih, kulatá pletenina, 1x1 
žebrovaná krční manžeta a krční 
lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,90/Kč 300,-

JN 913K
James & Nicholson 02.913K
Dětské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, single
jersey
Kulatý výstřih s elastanem, dvojité 
švy na výstřihu
 XS          S          M          L         

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

   XL        XXL
146/152   158/164

50 10 € 9,-/Kč 230,-

JN 903
James & Nicholson 02.0903
Dámské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, single
jersey
Lehce vypasovaný střih, velkorysý 
výstřih s jemně žebrovaným lemem,
krční lemovka, dvojité švy na rame-
nou, výstřihu a průramcích
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,60/Kč 295,-

*  tato barva dostupná jen u 02.0903 
(dámská)

white

black

grey heather

white

black

lime green

yellow

magenta

tomato

navy

turquoise

white

black

graphite

grey heather

red

aubergine

royal

petrol*

navy
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JJNNNNN 80808 1515151515 
JamJamJ es es e & N& Nichichcholsolsolsolsonononononn | 0| 0| 00| 0| 2.82.82.82.82.82.82 015015015015015555

JJN 8000161616 
JamJa es & NNNichichcholsolsolsson onoon | 0| 0| 2.82.801601601666

JN 92222226 
James & NNNichii olsonon | 0| 02.02.0.09269262626926926

JN 928 
James & Nichooolson | 002.02.09289289282888

JJNNNNNN 92929292929299299
Jamesesssess & N& N&& N& N&& Nichicholsolsolsson on on on | 0| 0| 0| 002.02.02.02.02.02 929929

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 8015
James & Nicholson 02.8015
Dámské vintage tričko z bio
bavlny
130g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey ze slubové příze
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá ro-
lovací manžeta na výstřihu, rukávech
a manžetách, propracovaná technika 
sprejovaného potisku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,40/Kč 440,-

 JN 8016
James & Nicholson 02.8016
Pánské vintage tričko z bio bavlny
150g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey ze slubové příze
Výstřih do V, manžety s elastanem, 
náprsní kapsa v kontrastní barvě,
propracovaná technika sprejovaného 
potisku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 17,40/Kč 440,-

Dámské elastické tričko
170g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, single
jersey
Velkorysý střih, hluboký kulatý výstřih
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,-/Kč 380,-

Dámské elastické tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, single
jersey
Velkorysý střih, výstřih do V
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,50/Kč 390,-

Dámské elastické tričko s V výstřihem, dl. rukáv
170g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, single
jersey
Velkorysý střih, výstřih do V
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 20,60/Kč 520,-

BIO
ORGANIC

graphite

light grey

dusty olive

chili

soº  pink

horizon blue

denim

graphite

light grey

dusty olive

chili

soº  pink

horizon blue

denim

white black charcoal lime green yellow pink red navy turquoise
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 KV2V2V221111115555555
Kariban | 2020200.221212 15155

 K361 
Kariban | 202 .K3K36161

 K3000
Kariban | 20.3000

 K3001
Kaaraariban | 20.3001

Supima BaumwolleSupima Baumwolleupima Baumwoupiupima Baumwouupima Baumwoupima Baumwoupima Baumwoupima Baumwoupima Baumwoupima Baumwoupima Baumwo

ausgewaschener ausgewaschener
Vintage Lookk

gewaschgewaschgewaschgewasch
Vintage LookVintage LookVintage LookVintage Lookzapraný vzhledausgewascheneausgewascheneausgewaschenegewaschene
Vintage LookVintage LookVi t L kV

gewaschgewaschewaschewaschaschaschasch
Vintage LookVintage LookVintage LookVintage LookVintage LookVintage LooVintag

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

K3000
Kariban 20.3000
Pánské tričko Supima®
160g/m², 100% Supima® bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih tón
v tónu s krční lemovkou, ozdobné
prošívání na rukávech a manžetách, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,65/Kč 345,-

K3001
Kariban 20.3001
Dámské tričko Supima®
160g/m², 100% Supima® bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih tón
v tónu s krční lemovkou, ozdobné
prošívání na rukávech a manžetách, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,65/Kč 345,-

KV2115
Kariban 20.2115
Pánské vintage tričko
200g/m², 100% bavlna
Krční lemovka, dvojité švy na ruká-
vech a lemu, speciální úprava pro
dosažení sepraného vzhledu - tento
proces vede k barevným odchylkám, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

40 10 € 13,60/Kč 345,-

K361
Kariban 20.K361
Dámské tílko
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, krční lemovka,
úzký okraj na rukávech a krku, dvo-
jité švy na lemu, pružný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,55/Kč 265,-

white

black

grey heather

navy

white

black

grey heather

navy

vintage charcoal

vintage marsala

vintage denim

vintage navy

white

black
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KKK303030121212 
KaKarKarKaribaibaiban |n |n 202020.30.30.3 121212

K3013 
Kariban | 20.303030131333

K3014 
Kariban | 20.3014444

K3015 
Kariban | 20.3015

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K3012
Kariban 20.3012
Pánské elastické tričko
160g/m², 97% bavlna, 3% elastan,
light grey heather: 87% bavlna, 9%
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, kulatý výstřih,
dvojité švy na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,05/Kč 280,-

 K3013
Kariban 20.3013
Dámské elastické tričko
160g/m², 97% bavlna, 3% elastan,
light grey heather: 87% bavlna, 9%
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, kulatý výstřih,
dvojité švy na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,05/Kč 230,-

 K3014
Kariban 20.3014
Pánské elastické tričko s výstři-
hem do V
160g/m², 97% bavlna, 3% elastan,
light grey heather: 87% bavlna, 9%
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
výstřih do V, dvojité švy na manže-
tách a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,95/Kč 275,-

 K3015
Kariban 20.3015
Dámské elastické tričko s výstři-
hem do V
160g/m², 97% bavlna, 3% elastan,
light grey heather: 87% bavlna, 9%
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
výstřih do V, dvojité švy na manže-
tách a lemu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,55/Kč 240,-

white

black

light grey
heather

navy

white

black

light grey
heather

navy

white

black

light grey
heather

navy

white

black

light grey
heather

navy
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 K359 
Kariban | 20.K359

K383
Karibann |nn  20.K383

K358
Kariban | 20.K358

K382
Kariban | 20.K382

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

K359
Kariban 20.K359
Pánské tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% bavlna, enzymatic-
ky prané, single jersey, oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemova-
ný výstřih, šedá krční lemovka u
barevných triček a krční lemovka tón
v tónu u bílých triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 13,45/Kč 340,-

K383
Kariban 20.K383
Dámské tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% bavlna, enzymatic-
ky prané, oxford grey: 90% bavlna, 
10% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemova-
ný výstřih, šedá krční lemovka u
barevných triček a krční lemovka tón
v tónu u bílých triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,50/Kč 290,-

K358
Kariban 20.K358
Pánské tričko s výstřihem do V, 
dlouhý rukáv
180g/m², 100% bavlna, enzymatic-
ky prané, single jersey, oxford grey:
90% bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, výstřih do V s
hladkým lemováním, šedá krční 
lemovka u barevných triček a krční 
lemovka tón v tónu u bílých triček,
dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 13,45/Kč 340,-

K382
Kariban 20.K382
Dámské tričko s výstřihem do V,
dlouhý rukáv
180g/m², 100% bavlna, enzymatic-
ky prané, oxford grey: 90% bavlna, 
10% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
výstřih do V, šedá krční lemovka u 
barevných triček a krční lemovka tón
v tónu u bílých triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,50/Kč 290,-

white

black

dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki

chocolate

forest green

kelly green

lime

yellow

orange

red

wine

fuchsia

purple

sky blue

light royal blue

tropical blue

navy

ENZYME WASHED
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KK356 
Kariban | 20.K356

KKK38380
Kariban |n  20.K380

 K384 
Kariban | 20.K384

 K357 
Kariban | 20.K357

 K381
Kariban | 20.K381

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko
180g/m², 100% česaná bavlna, enzymaticky prané,
single jersey, oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, olemovaný výstřih, šedá krční 
lemovka u barevných triček a krční lemovka tón v tónu
u bílých triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 10,60/Kč 270,-

Dámské tričko
180g/m², 100% česaná bavlna, enzymaticky prané,
oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemovaný výstřih, šedá krční 
lemovka u barevných triček a krční lemovka tón v tónu
u bílých triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,80/Kč 225,-

Dámské tričko
180g/m², 100% kartáčovaná bavlna, enzymaticky 
prané
Vypasovaný střih, široký lodičkový výstřih, krční lemov-
ka v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,15/Kč 255,-

 K357
Kariban 20.K357
Pánské tričko s výstřihem do V
180g/m², 100% česaná bavlna, enzymaticky prané,
single jersey, oxford grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Výstřih do V s hladkým lemováním, šedá krční lemovka 
u barevných triček a krční lemovka tón v tónu u bílých
triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 10,60/Kč 270,-

 K381
Kariban 20.K381
Dámské tričko s výstřihem do V
180g/m², 100% bavlna, enzymaticky prané, oxford
grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemovaný hluboký výstřih do V,
šedá krční lemovka u barevných triček a krční lemovka 
tón v tónu u bílých triček, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,80/Kč 225,-
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ENZYME WASHED
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 K3777744
Kariban ||| 2020.K3.K37474

 K3944 44
Kariban | 2202020.K3.K3K3.K394949494

KKK3333330
Karibaibab n |n |n | 202 .K330000

 K3440 
Kariban |n | 20200.K3.K3.K340

PiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiqué

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

K374
Kariban 20.K374
Pánské piqué tričko s výstřihem
do V
170g/m², 100% česaná bavlna
piqué, oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Krční lemovka a boční rozparky 
v kontrastní barvě, dvojité švy na
lemu, žebrovaný límec a manžety s
kontrastními pruhy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,55/Kč 345,-

K394
Kariban 20.K394
Dámské piqué tričko s V výstři-
hem
170g/m², 100% česaná bavlna
piqué, oxford grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Krční lemovka a boční rozparky 
v kontrastní barvě, dvojité švy na
lemu, žebrovaný límec a manžety s
kontrastními pruhy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,15/Kč 305,-

K330
Kariban 20.K330
Baseballové tričko
165g/m², 100% bavlna
Výstřih s Lycrou®, krční lemovka,
raglánové rukávy v kontrastní barvě, 
dvojité švy na rukávech, krku a v
pase, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,35/Kč 260,-

K340
Kariban 20.K340
2-barevné tričko „Tiger“
165g/m², 100% bavlna
Kulatý výstřih a manžety rukávů s 
elastanem, dvojité švy na rukávech a
v pase, pruhy v kontrastní barvě na
boční straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 12,60/Kč 320,-
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yynavy/white

red/navy/white
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ynavy/white
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32

T-
Sh

irt
s

KA
RI

BA
N



 M109S 
Mantis | 70.109S

 M110S 
Mantis | 70.110S

MMM02020202002 
ManMaMaMaanManM tististist si ||| 7070.70.0.70.00 0000000000000000 222

M01 
Mantis | 70.0001

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 M109S
Mantis 70.109S
Pánské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
organická bavlna nebo v přeměně na 
organickou (IC 2), single jersey
úzký kulatý výstřih v žebrovaném
úpletu, vyztužená krční lemovka,
dvojité švy na rukávech a lemu, pru-
hy barvené přízí, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

50 5 € 14,70/Kč 370,-

 M110S
Mantis 70.110S
Dámské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
organická bavlna nebo v přeměně na 
organickou (IC 2), single jersey
úzký kulatý výstřih v žebrovaném
úpletu, vyztužená krční lemovka,
přinechané rukávy, dvojité švy na
rukávech a lemu, pruhy barvené
přízí, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

50 5 € 14,10/Kč 355,-

 M02
Mantis 70.0002
Dámské tričko z bio bavlny
160g/m², 100% certifi kovaná
bio bavlna, organická bavlna nebo
v přeměně na organickou (IC 2),
single jersey
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
rovný lem, dvojitě prošívané švy 
na lemu, štítek s pokyny pro péči o
prádlo z bio bavlny, štítek TearAway, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 10,10/Kč 255,-

 M01
Mantis 70.0001
Pánské tričko z bio bavlny
160g/m², 100% certifi kovaná
bio bavlna, organická bavlna nebo
v přeměně na organickou (IC 2),
single jersey
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
rovný lem, dvojitě prošívané švy 
na lemu, štítek s pokyny pro péči o
prádlo z bio bavlny, štítek TearAway, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,10/Kč 255,-

NEW NEW

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white black
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ggggggggggggggggmelange

heather grey
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ORGANIC COTTON
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M1333333
Mantis | 7770.77 0133

 M11131300
Mantissss | 70.0130130

 M68
Mantis | 70.0068

 M69 
Mantis | 70...0069

samtige Oberfl ächesamtige Oberfl ächemtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcggmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äc

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

M133
Mantis 70.0133
Tílko „One“
150g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
organická bavlna nebo v přeměně 
na organickou (IC 2), heather grey
melange: 85% certifi kovaná bio 
bavlna, 15% viskóza, single jersey
Ležérní střih, úzké lemování ve vý-
střihu a průramcích, vysoce střižená
záda, štítek TearAway, pratelné
na 40°
XS – S – M – L – XL

50 5 € 10,30/Kč 260,-

M130
Mantis 70.0130
Tričko „One“
150g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
charcoal: 60% certifi kovaná bio
bavlna, 40% polyester, single jersey
Unisex, kulatý výstřih, raglánový
rukáv, rovný lem, štítek TearAway, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,70/Kč 270,-

M68
Mantis 70.0068
Pánské tričko „Superstar“
150g/m², 100% certifi kovaná bio
bavlna, single jersey, charcoal: 60% 
certifi kovaná bio bavlna, 40% po-
lyester, heather: 90% certifi kovaná 
bio bavlna, 10% viskóza, organická 
bavlna nebo v přeměně na organic-
kou (IC 2), broušený povrch (tzv. 
broskvová slupka)
úzký výstřih v 1x1 žebrovaném
úpletu, rovný lem, ozdobné prošívá-
ní na rukávech a manžetách, štítek
TearAway, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 11,20/Kč 285,-

M69
Mantis 70.0069
Dámské tričko „Superstar“
150g/m², 100% certifi kovaná bio
bavlna, heather: 90% certifi kovaná 
bio bavlna, 10% viskóza, single
jersey, broušený povrch (tzv. bro-
skvová slupka)
úzký výstřih v 1x1 žebrovaném
úpletu, rovný lem, štítek TearAway,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

50 5 € 9,10/Kč 230,-
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ORGANIC COTTON
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M193
Mantis | 70.0193

 M99
Mantis | 70.0099

M91 
Mantis | 70.0091

 M147 77
Mantis | 70.0014000 7

M92 
Mantis | 70.0092

 M96
Mantis | 70.0096

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 M193
Mantis 70.0193
Dámské tričko „The Boyfriend“
150g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, heather grey: 85% certifi kova-
ná bio bavlna, 15% viskóza, single jersey
Ležérní střih, válcované rukávy, hluboce vsazené 
rukávy, rovný lem, štítek TearAway, pratelné na 
40°
S – M – L – XL

50 10 € 11,70/Kč 295,-

 M99
Mantis 70.0099
Tričkové šaty
150g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
organická bavlna nebo v přeměně na organickou 
(IC 2), single jersey
Rovný, ležérní střih, široký výstřih, motýlí rukávy 
bez ramenního švu, zaoblený lem, štítek TearA-
way, končí nad kolenem, pratelné na 40°
S – M – L – XL

50 5 € 16,10/Kč 405,-

 M91
Mantis 70.0091
Dámské tričko „Loose Fit“
125g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, organická bavlna nebo v pře-
měně na organickou (IC 2), heather grey: 85%
certifi kovaná bio bavlna, 15% viskóza, charcoal: 
60% certifi kovaná bio bavlna, 40% polyester,
tomato: 100% certifi kovaná bio bavlna, natural
melange: 80% certifi kovaná bio bavlna, 20%
polyester, single jersey
Ležérní střih, široký kulatý výstřih, motýlí rukávy
bez ramenního švu, zaoblený lem, štítek TearA-
way, pratelné na 40°
XS* – S – M – L – XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 11,10/Kč 280,-

 M147
Mantis 70.0147
Dámské tričko „Loose Fit“ s výstřihem do V
125g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, orga-
nická bavlna nebo v přeměně na organickou (IC
2), heather grey: 85% certifi kovaná bio bavlna,
15% viskóza, single jersey
Ležérní střih, široký a hluboký výstřih do V, 
zaoblený pas, úzké lemování, štítek TearAway, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL

50 10 € 10,10/Kč 255,-

 M92
Mantis 70.0092
Dámské tílko
125g/m², 100% česaná prstencová certifi ko-
vaná organická bavlna, organická bavlna nebo
v přeměně na organickou (IC 2), charcoal: 60%
česaná prstencová bavlna, 40% polyester, natural 
melange: 80% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 20% polyester, single jersey
široký ležérní střih, úzké lemování ve výstřihu
a průramcích, zaoblený lem, štítek TearAway, 
pratelné na 40°
XS* – S – M – L – XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 9,70/Kč 245,-

 M96
Mantis 70.0096
Dámský crop top
120g/m², 100% česaná prstencová certifi ko-
vaná organická bavlna, organická bavlna nebo v
přeměně na organickou (IC 2), single jersey
Krátký ležérní střih, 1x1 kulatý výstřih, přestřiže-
né rukávy s manžetou, štítek TearAway, pratelné 
na 40°
XS – S – M – L

50 5 € 12,10/Kč 305,-
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 Luccasas MMenen 
NEOBLLULUL || 24.24.31831844

Lucas WWWomommenenen
NEOBLU | 2224.24.22 3183183185555

 Leonard Mene  
NEONE BLU | 24.3570

LLLLLLeeeoeee nard WWomomenen 
NEONEONEOBLUBLBLUU | | | 24.3335735 1

 Louissss MMMMMenn
NEONEOOBLUBLU |||| 24.2242 3181866

Louisisss Women
NEOBLUU | | 24.3187

BaumwolleBaumwolle
d

aaaa
mercerizovanámercerisiertemercerisiertemercerisierte mercerisiertemercerisiertemercerisiertemercerisiertmercerisiertmercerisiertemercerisiertmercerisiert

aumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwo

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Lucas Men
NEOBLU 24.3184
Pánské tričko
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, single jersey
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
krční lemovka, tepelně lepené
manžety a lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 14,-/Kč 355,-

Lucas Women
NEOBLU 24.3185
Dámské tričko
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, single jersey
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
krční lemovka, tepelně lepené
manžety a lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 14,-/Kč 355,-

Leonard Men
NEOBLU 24.3570
Pánské tričko
120g/m², 100% bio bavlna
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
krční lemovka, tepelně lepené man-
žety a lem, karbonový povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 11,35/Kč 285,-

Leonard Women
NEOBLU 24.3571
Dámské tričko
120g/m², 100% bio bavlna
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
krční lemovka, tepelně lepené man-
žety a lem, karbonový povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 11,35/Kč 285,-

Louis Men
NEOBLU 24.3186
Pánské tričko s kapucí, dlouhý
rukáv
240g/m², 96,5% bavlna, 3,5%
elastan, interlock
Kapuce, dlouhé rukávy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 29,25/Kč 740,-

Louis Women
NEOBLU 24.3187
Dámské tričko s kapucí a s dlou-
hým rukávem
240g/m², 96,5% bavlna, 3,5%
elastan, interlock
Kapuce, dlouhé rukávy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 29,25/Kč 740,-

BIO
ORGANIC

optic white

deep black

soº  grey

nude

deep khaki

deep burgundy

soº  blue

deep blue

night blue

optic white

deep black

deep blue

night blue

optic white

deep black

night blue

36

T-
Sh

irt
s

N
EO

BL
U



 Loris 
NEOBLU | 24.3775

 O81004 
Neutral | 77.8104

 O61050 
Neutral | 77.6150

 O81050 
Neutral | 77.8150

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Loris
NEOBLU 24.3775
Unisex tričko
180g/m², 100% česaná bio bavlna
Kulatý výstřih, žebrovaný úplet na 
rukávech, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 15,-/Kč 380,-

 O81004
Neutral 77.8104
Dámské tričko
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
široký kulatý výstřih, krční lemovka,
rukávy po lokty, zaoblený lem dole
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 14,90/Kč 375,-

 O61050
Neutral 77.6150
Pánské tričko s dlouhým rukávem
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
Lehce vypasovaný střih, dvouvrstvý
kulatý výstřih, krční lemovka
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 16,30/Kč 410,-

 O81050
Neutral 77.8150
Dámské tričko s dlouhým rukávem
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
Lehce vypasovaný střih, dvouvrstvý
kulatý výstřih, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 16,30/Kč 410,-

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

optic white

deep black

grey melange

night blue

white

black

sport grey

red

dusty indigo

navy

white*

black*

sport grey*

military

navy*

white

black

sport grey

military

navy

ORGANIC COTTON
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OOOO6606066066 000022
NeuNeuNeutratratratral |l || 7777.60.60022

OOOOOOOOO303000300000000000 11
NeuNeuNeuNeuutrtrtraraatraalll |l | 7777.30.300101

OOOOOOO808080010122
NeuNNeuNNeuuuttratt l | l | 7777.80.801212

OO6060010122
NeuNeutratral |l 777777.6.60.6012

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

O60002
Neutral 77.6002
Unisex tričko z bio bavlny
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair 
trade, single jersey
Rovný střih, žebrovaný výstřih s 
elastanem, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 14,70/Kč 370,-

O30001
Neutral 77.3001
Dětské tričko z bio bavlny
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair 
trade, single jersey
Kulatý výstřih, krční lemovka
92/98 – 104/110 – 116/122 –
128/134 – 140/146 – 152/158

200 10 € 9,80/Kč 245,-

O80012
Neutral 77.8012
Dámské bio tričko s rolovatelnými
rukávy
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair 
trade, single jersey
Lehce vypasovaný střih, široký kula-
tý výstřih, krční lemovka, zaoblený
lem, manžety na rukávech s ohrnu-
tým lemem, prodloužená záda
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 14,25/Kč 360,-

O60012
Neutral 77.6012
Pánské bio tričko s rolovatelnými 
rukávy
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair 
trade, single jersey
Lehce vypasovaný střih, žebrovaný 
výstřih s elastanem, krční lemovka, 
manžety na rukávech s ohrnutým
lemem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,25/Kč 360,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

dark heather

sport grey

military

bordeaux

navy

white* black* dark heather sport grey military

bottle green green lime yellow red

bordeaux dusty indigo royal navy sapphire

white black sport grey nature military green

lime dusty mint yellow orange red pink

light pink light blue dusty indigo royal navy sapphire
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NeuNeuNNeutratratral ||l 777777 .81188 0101

OOOOOO6161611616161000000000011
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OOOO660600000000011
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 O81001
Neutral 77.8101
Dámské tričko z bio bavlny
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih
s elastanem, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 12,90/Kč 325,-

 O61001
Neutral 77.6101
Pánské tričko z bio bavlny
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih
s elastanem, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 12,90/Kč 325,-

 O60001
Neutral 77.6001
Pánské tričko z těžké bio bavlny
185g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
Klasický střih, žebrovaný výstřih s
elastanem, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,90/Kč 375,-

 O80001
Neutral 77.8001
Dámské tričko z těžké bio bavlny
185g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, fair
trade, single jersey
Lehce vypasovaný střih, žebrovaný 
výstřih s elastanem, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 14,90/Kč 375,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white* white/navy
pstripe black* dark heather charcoal sport grey* nature sand brown military

bottle green green lime dusty mint dusty yellow okay orange yellow orange red light pink

dusty purple pink bordeaux purple light blue dusty indigo royal navy* teal sapphire

white black dark heather sport grey nature military bottle green green lime dusty mint

yellow orange red pink bordeaux light blue dusty indigo royal navy sapphire

ORGANIC COTTON
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

1465
Promodoro 40.1465
Pánské tričko s dlouhým rukávem 
- X.O
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 11,15/Kč 280,-

1565
Promodoro 40.1565
Dámské tričko s dlouhým rukávem 
- X.O
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,60/Kč 270,-

3082
Promodoro 40.3082
Pánské tričko „Slim Fit“ s výstři-
hem do V
180g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey, 
sports grey: 85% bavlna, 15%
viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih
do V s elastanem, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 5 € 16,05/Kč 405,-

3086
Promodoro 40.3086
Dámské tričko Slim Fit s výstři-
hem do V
180g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey, 
sports grey: 85% bavlna, 15%
viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih
do V s elastanem, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL* – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 5 € 12,10/Kč 305,-

1050
Promodoro 40.1050
Pánské tričko „Athletic“
150g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Vypasovaný střih, kulatá pletenina,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 10 € 8,70/Kč 220,-

1051
Promodoro 40.1051
Dámské tílko
180g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey
Vypasovaný delší střih, olemovaný
výstřih, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,35/Kč 260,-

white

heather grey

berry

azure blue

french navy

black

white

heather grey

berry

azure blue

french navy

black

white

black

sports grey

white*

black*

sports grey*

fi re red*

turquoise

white

black

steel grey

wild lime

gold

fi re red
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bright rose

cherry berry

navy

T-
Sh

irt
s

PR
O

M
O

D
O

RO



111111140404040404040000000
ProProProProProomodmodmodmodmodorooroorooroor | | | 40.40.400 140140140400000

1111111111150505050505050505050505055555555555
ProProProProroroProroProPror modmomodmodmododmodmoddmomoddm oroororooroorororoooorooorooro || | | | || || | 40444440.44404440 15015015 55

11142424242222555555
ProPProProPromodmodmomodoroorororooroo | | | 4040.4040 14222555

11111111525252525252525 5
ProProProProProProPP modmoddddmodmm oro | | 40.00 1525

1111464466464664644 00000000
ProProProoPrP momomooododmo oroorooroorooooo ||| || | 40.40.40.40.40.40.404 14614614614614614646600000000

1111111565656565656000000
ProProroProroomodmodmodmodmodmo oroorooroorooro | || 40.40.40.40.115651 0

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 1400
Promodoro 40.1400
Pánské tričko X.O
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, heather grey:
62% bavlna, 33% polyester, 5% 
viskóza, heather black/heather
navy: 52% bavlna, 48% polyester
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,30/Kč 210,-

 1505
Promodoro 40.1505
Dámské tričko X.O
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, heather grey:
62% bavlna, 33% polyester, 5% 
viskóza, heather black/heather
navy: 52% bavlna, 48% polyester
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,90/Kč 200,-

 1425
Promodoro 40.1425
Pánské tričko X.O s výstřihem 
do V
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, heather grey:
62% bavlna, 33% polyester, 5% 
viskóza, heather black/heather
navy: 52% bavlna, 48% polyester
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,60/Kč 220,-

 1525
Promodoro 40.1525
Dámské tričko X.O s výstřihem
do V
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, heather grey:
62% bavlna, 33% polyester, 5% 
viskóza, heather black/heather
navy: 52% bavlna, 48% polyester
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,20/Kč 210,-

 1460
Promodoro 40.1460
Pánské tričko s dl. rukávem a 
výstřihem do V - X.O
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 11,50/Kč 290,-

 1560
Promodoro 40.1560
Dámské tričko s dlouhým ruká-
vem, V výstřih -X.O
140g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey
Úzký střih, výstřih ze stejného mate-
riálu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,90/Kč 275,-

white

black

heather black

steel grey

heather grey

olive

berry

bright rose

azure blue

petrol

heather navy

french navy
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petrol

black
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Promodoro | 40.3099

 3005 
Promodoro | 40.3005

 399 
Promodoro | 40.0399
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33333020202020200 55555
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko „Premium“
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Ležérní střih, kulatá pletenina, krční lemovka, zesílené 
ramenní a dvojité švy, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 8,60/Kč 220,-

Dámské tričko „Premium“
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, krční lemovka, žebrovaný úplet v 
pase s elastanem, zesílené ramenní švy, pratelné na 60°, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,40/Kč 215,-

Dětské tričko „Premium“
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey, 
sports grey: 85% bavlna, 15% viskóza
Krční lemovka, žebrovaný úplet v pase s elastanem, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
92 – 98 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

100 10 € 6,80/Kč 170,-

1090
Promodoro 40.1090
Pánské tričko „Basic“
150g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Ležérní střih, kulatá pletenina, krční lemovka, žebrované man-
žety ve výstřihu s elastanem
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 8,45/Kč 215,-

3025
Promodoro 40.3025
Pánské tričko „Premium“ s výstřihem do V
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey,
sports grey: 85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, krční lemovka, úzké žebrované manžety s 
elastanem, zesílené ramenní švy, pratelné na 60°, lze sušit
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 9,75/Kč 245,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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RTP Apparel | 25.3524
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Tempo 145 Kids 
RTP Apparel | 25.3256

Tempo 185 Men 
RTP Apparel | 25.3270

Tempo 185 Women 
RTP Apparel | 25.3257
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské bio tričko pro dig. potisk, 10 kusů
145g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky
prané
Předupravené tričko pro digitální tisk, lehce vypasovaný střih,
kulatá pletenina, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční 
lemovka, oblast tisku: 38 x 52 cm pro velikost L, neutrální 
velikostní štítek, prodává se pouze v celých baleních, vrácení 
zboží je možné pouze v originálně uzavřeném polybagu, dů-
ležité informace ke skladování a manipulaci: stabilní teplota
nižší než 30°, vlhkost nižší než 65%, bezprašné prostředí,
pečlivé zacházení (žádné tření, žádné roztahování), žádné
přímé/sluneční světlo, vybalit z polybagu se doporučuje
bezprostředne před tiskem, nepoužité kusy skladovat v poly-
bagu, aby se před tiskem zabránilo nadměrné vlhkosti, triko
lze 30 min před tiskem po dobu 3–5 sekund předlisovat, čím
sušší je triko, tím zářivější jsou barvy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

5 1 € 86,60/Kč 2,190,-

Dámské bio tričko pro dig. potisk, 10 kusů
145g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Předupravené tričko pro digitální tisk, vypasovaný střih, 
kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční lemovka, oblast
tisku: 44 x 29 cm pro velikost M, neutrální velikostní štítek,
prodává se pouze v celých baleních, vrácení zboží je možné 
pouze v originálně uzavřeném polybagu, důležité informace
ke skladování a manipulaci: stabilní teplota nižší než 30°, 
vlhkost nižší než 65%, bezprašné prostředí, pečlivé zachá-
zení (žádné tření, žádné roztahování), žádné přímé/sluneční 
světlo, vybalit z polybagu se doporučuje bezprostředne před
tiskem, nepoužité kusy skladovat v polybagu, aby se před
tiskem zabránilo nadměrné vlhkosti, triko lze 30 min před
tiskem po dobu 3–5 sekund předlisovat, čím sušší je triko,
tím zářivější jsou barvy
XS – S – M – L – XL – XXL

5 1 € 86,60/Kč 2,190,-

Dětské bio tričko pro dig. potisk, 10 kusů
145g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Předupravené tričko pro digitální tisk, lehce vypasovaný střih, 
kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční lemovka, oblast
tisku: 25 x 21 cm pro velikost 6Y, neutrální velikostní štítek,
prodává se pouze v celých baleních, vrácení zboží je možné 
pouze v originálně uzavřeném polybagu, důležité informace 
ke skladování a manipulaci: stabilní teplota nižší než 30°,
vlhkost nižší než 65%, bezprašné prostředí, pečlivé zachá-
zení (žádné tření, žádné roztahování), žádné přímé/sluneční 
světlo, vybalit z polybagu se doporučuje bezprostředne před
tiskem, nepoužité kusy skladovat v polybagu, aby se před
tiskem zabránilo nadměrné vlhkosti, triko lze 30 min před
tiskem po dobu 3–5 sekund předlisovat, čím sušší je triko,
tím zářivější jsou barvy
  4 Y       6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

5 1 € 79,40/Kč 2,010,-

Pán. tričko pro dig. potisk z těž. bio bav., 10 ks
185g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
S – M – L – XL – XXL – 3XL

5 1 € 100,-/Kč 2,530,-

Dám. tričko pro dig. potisk z těž. bio bav., 10 ks
185g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
XS – S – M – L – XL – XXL

5 1 € 100,-/Kč 2,530,-

BIO
ORGANIC
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko „HD“
160g/m², 65% polyester, 35% česaná prstencová bavlna,
single jersey
Vypasovaný delší střih, souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou, ideální pro sublimační tisk, odnímatelný nalepovací 
štítek v oblasti krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 11,65/Kč 295,-

Dámské „HD“ tričko
160g/m², 65% polyester, 35% česaná prstencová bavlna, 
single jersey
Vypasovaný delší střih, souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou, ideální pro sublimační tisk, odnímatelný nalepovací 
štítek v oblasti krku
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 11,65/Kč 295,-

Dětské tričko „HD“
160g/m², 65% polyester, 35% česaná prstencová bavlna, 
single jersey
Vypasovaný střih, úzký výstřih v 1x1 žebrovaném úpletu,
souvislá lemovka kolem krku a na ramenou, ideální pro subli-
mační tisk, odnímatelný nalepovací štítek v oblasti krku
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 9,60/Kč 240,-

Pánské slim tričko
145g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný delší střih, kulatá pletenina, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 5,30/Kč 135,-

Dámské slim tričko
145g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný delší střih, krční lemovka
XS – S – M – L – XL

100 10 € 5,30/Kč 135,-

Dětské tričko
145g/m², 100% prstencová bavlna
Úzký delší střih, krční lemovka
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

100 10 € 4,50/Kč 115,-

* tato barva není k dispozici pro 10.165B (dětská)

white black convoy grey grey marl silver marl maroon marl* blue marl bright navy marl* french navy

white black convoy grey bottle green apple lime yellow orange classic red candy pink fuchsia bright royal french navy turquoise
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108M
Russell | 10.108M8M8MM8M

108F FFF
Russell | 10.10101008F8

108B 
Russell | 1010.108B8B8BB

215M 
Russell | 10.2111115M5M55555

 180M 
Russell | 10.180M

 180B 
Russell | 10.180B

Pánské tričko Pure Organic
160g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, single jersey, 
light oxford: 97% česaná prstencová bio bavlna, 3% viskóza
Vypasovaný střih, úzká lemovka u krku s Lycrou®, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou, hladký povrch, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 10,60/Kč 270,-

Dámské tričko Pure Organic
160g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, single jersey,
light oxford: 97% česaná prstencová bio bavlna, 3% viskóza
Vypasovaný střih, úzká lemovka u krku s Lycrou®, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou, hladký povrch, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 10,60/Kč 270,-

Dětské tričko z bio bavlny
160g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, úzká lemovka u krku s Lycrou®, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou, neutrální velikostní štítek,
lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 8,50/Kč 215,-

Tričko z těžké bavlny
215g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Kulatý výstřih v 1x1 žebrovaném úpletu, souvislá lemovka
kolem krku a na ramenou, jemná struktura povrchu pro 
pohodlné nošení a pro zušlechtění
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 9,90/Kč 250,-

Tričko
180g/m², 100% prstencová bavlna, single jersey, light
oxford: 93% bavlna, 7% viskóza
Kulatá pletenina (vyjímka: barva light oxford), výstřih v 
1x1 žebrovaném úpletu, souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 6,95/Kč 175,-

Dětské tričko
180g/m², 100% prstencová bavlna, single jersey, light
oxford: 93% bavlna, 7% viskóza
Kulatá pletenina, výstřih v 1x1 žebrovaném úpletu, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

72 12 € 5,05/Kč 130,-

* tato barva není k dispozici pro 10.108B (dětská)

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black dark olive* convoy grey* light oxford* stone* natural* bottle green* classic red burgundy* aqua bright royal french navy

white

black

classic red

bright royal

french navy

white* **

black* **

convoy grey

light oxford*

bottle green* **

yellow*

pure gold*

bright red*

classic red*

burgundy*

purple*

sky*

azure blue*

bright royal* **

french navy* **

winter emerald*

white

black

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

azure blue

bright royal

french navy

winter emerald
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 103F 
Russell | 10.103F

1110303033M M M MMM 
RRuRusRusRusRusRusselselselselselse l |l |ll |ll 101000.10.10..1. 3M3M

 100M 
Russell | 10.100M

118F
Russell | 10.118F

1118188MMM
Rususselsell |l |l | 1010.1111.1 8M8M8M

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

118F
Russell 10.118F
Dámské tričko z těžké bio bavlny
190g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, úzká lemovka
u krku s Lycrou® a jednoduchými
prošívanými švy, souvislá lemovka
kolem krku a na ramenou, neutrální 
velikostní štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 12,30/Kč 310,-

118M
Russell 10.118M
Pánské tričko z těžké bio bavlny
190g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, úzká lemovka
u krku s Lycrou® a jednoduchými
prošívanými švy, souvislá lemovka
kolem krku a na ramenou, neutrální 
velikostní štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,40/Kč 365,-

103F
Russell 10.103F
Dámské tričko s výstřihem do V z
bio bavlny
160g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, úzký výstřih do
V v žebrovaném úpletu z bavlny/
Lycry®, souvislá lemovka kolem krku 
a na ramenou, neutrální velikostní 
štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 11,05/Kč 280,-

103M
Russell 10.103M
Pánské tričko s výstřihem do V z 
bio bavlny
160g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, úzký výstřih do
V v žebrovaném úpletu z bavlny/
Lycry®, souvislá lemovka kolem krku 
a na ramenou, neutrální velikostní 
štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 12,30/Kč 310,-

100M
Russell 10.100M
Pánské tričko s dlouhým rukávem 
z bio bavlny
160g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, úzká lemovka u
krku s Lycrou®, souvislá lemovka
kolem krku a na ramenou, neutrální 
velikostní štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,90/Kč 375,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

black

convoy grey

french navy

white

black

french navy

white

black

french navy

ORGANIC COTTON
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 Crusader Men 
SOL'S | 25.3582

 Crusader Women 
SOL'S | 25.3581

 Crusader Kids 
SOL'S | 25.3580

Pioneerererrer WWWWWWWWWomomomomomomomo enenen 
SOLOL'S S | 225.35.3577979957

PPPiooioioneneeeere MMene  
SOSOSOOLSOLLOL'S 'S | 2|| 2|| 5.35.3335656

Pioneer Kids 
SOL'S | 25.3578

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámské tričko z těžké bio bavlny
175g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky
prané
Lehce vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý výstřih z 
žebrovaného úpletu, krční lemovka, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 7,30/Kč 185,-

Pánské tričko z těžké bio bavlny
175g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky
prané
Lehce vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý výstřih z 
žebrovaného úpletu, krční lemovka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 7,30/Kč 185,-

Dětské tričko z těžké bio bavlny
175g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky prané
Lehce vypasovaný střih, boční švy (2 - 8 let) nebo kulatá 
pletenina (od 10 let), kulatý výstřih z žebrovaného úpletu,
krční lemovka, neutrální velikostní štítek
  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 € 6,05/Kč 155,-

Pánské tričko z bio bavlny
150g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Lehce vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý výstřih z 
žebrovaného úpletu, krční lemovka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,-/Kč 150,-

Dámské tričko z bio bavlny
150g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
krční lemovka, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,-/Kč 150,-

Dětské tričko z bio bavlny
150g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky prané
Lehce vypasovaný střih, boční švy (2 - 8 let) nebo kulatá 
pletenina (od 10 let), kulatý výstřih z žebrovaného úpletu,
krční lemovka, neutrální velikostní štítek
 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 € 5,20/Kč 130,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

deep black*

mouse grey

grey melange*

ash*

natural

khaki

bottle green*

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

pale pink

fuchsia

royal blue*

denim

french navy*

aqua

white

deep black

grey melange

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

royal blue

french navy

aqua

white*

deep black*

mouse grey

grey melange*

ash*

natural

khaki

bottle green*

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

pale pink

fuchsia

royal blue*

denim

french navy*

aqua

white

deep black

grey melange

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

royal blue

french navy

aqua

ORGANIC COTTON
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 Imperial VVV MeMeMeenn
SOL'S | 25.2940

IIImpmppppmmperereree iaiai l l V V V WoWoWoooooommmemememm n nn
SOLLL'''S | 2| 2222| 25.25.25 25 94194141

 Imperial LSSSSSL L WoW men
SOL'S | 25.2075

Impereererial LSL Men
SOL'S | 25.5.25. 074

 Imperial Fit 
SOL'S | 25.0580

Immmpmpmpmpmpererrrrreriaii l Fit Women
SOL'SS S SSS | 222| 25.255..222080

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Imperial Fit
SOL'S 25.0580
Pánské tričko „Slim Fit“
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, grey melange:
85% prstencová bavlna, 15% viskó-
za, charcoal mel./heather oxblood/
heather denim/heather khaki: 60%
prstencová bavlna, 40% polyester,
single jersey
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih,
vyztužená krční lemovka, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 7,25/Kč 185,-

Imperial Fit Women
SOL'S 25.2080
Dámské tričko „Slim Fit“
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, grey melange:
85% prstencová bavlna, 15% viskó-
za, charcoal mel./heather oxblood/
heather denim/heather khaki: 60%
prstencová bavlna, 40% polyester,
single jersey
Vypasovaný střih, žebrovaný široký
výstřih, krční lemovka, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,25/Kč 185,-

Imperial V Men
SOL'S 25.2940
Pánské tričko s výstřihem do V z 
těžké bavlny
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey, 
grey melange: 85% bavlna, 15%
viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih
z bavlny s elastanem, krční lemovka,
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 9,10/Kč 230,-

Imperial V Women
SOL'S 25.2941
Dámské tričko s výstřihem do V z
těžké bavlny
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey, 
grey melange: 85% bavlna, 15%
viskóza
žebrovaný výstřih, krční lemovka,
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 9,10/Kč 230,-

Imperial LSL Women
SOL'S 25.2075
Dámské tričko s dlouhým rukávem
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih
s elastanem, krční lemovka, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 12,20/Kč 310,-

Imperial LSL Men
SOL'S 25.2074
Pánské tričko s dlouhým rukávem
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih
s elastanem, krční lemovka, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 12,20/Kč 310,-

white black

charcoal
gmelange dark grey

grey melange pure grey

heather khaki red

oxblood heather oxblood

heather denim french navy

white deep black

grey melange red

royal blue french navy

white* deep black*

charcoal
gmelange mouse grey

grey melange* dark khaki*

orange red

french navy*
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 Imperial 
SOL'S | 25.1500

 Imperial Women 
SOL'S | 25.1502

 Imperial Kids 
SOL'S | 25.1770

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Imperial
SOL'S 25.1500
Tričko z těžké bavlny
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, ash: 98% bavlna,
2% viskóza, grey melange: 85%
bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih s 
elastanem, krční lemovka
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL**
– 4XL*** – 5XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,70/Kč 145,-

 Imperial Women
SOL'S 25.1502
Dámské tričko
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, ash: 98% bavlna,
2% viskóza, grey melange: 85%
bavlna, 15% viskóza
Žebrovaný výstřih s elastanem, 
vyztužená krční lemovka
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 5,70/Kč 145,-

 Imperial Kids
SOL'S 25.1770
Dětské tričko
190g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna
Boční švy (2-6 let) nebo bez po-
stranních švů (od 8 let), žebrovaný
výstřih s elastanem, krční lemovka
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y 
86/92   98/104   110/116   122/128

 10 Y      12 Y
134/140   146/152 

100 10 € 5,20/Kč 130,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* ** ***

black* ** ***

mouse grey** 
***

dark grey** ***

zinc

grey melange** 
***

light grey

ash** ***

cream

sand

army

earth

chocolate*

dark khaki**

khaki*

bottle green** 
***

kelly green* 
** ***

apple green

sage green

lemon

gold* ** ***

orange* ** ***

terracotta**

red* ** ***

tango red

burgundy

chili

orchid pink

ancient pink**

hibiscus

fuchsia

dark purple*

light purple

sky blue*

ice blue

royal blue** ***

denim

petroleum blue

ultramarine

navy** ***

french navy*

emerald

caribbean blue

atoll blue

blue**

aqua** ***

medium pink
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 Regent Fit 
SOL'S | 25.0553

MMiss 
SOLOOO 'S | 25.1386

 Regent Fit t KiKidsds 
SOL'S | 25.1183

 Monarch
SOL'S | 25.1420

Maaaaja esttttit c 
SOL'S || 2|| 5.1425444

 Victory 
SOL'S | 25.1150

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko „Slim Fit“
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, single
jersey, grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih, vyztužená krční lemov-
ka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 5,85/Kč 150,-

Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, single
jersey, grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, úzký žerzejový výstřih, krční lemovka, 
měkké na omak
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 4,55/Kč 115,-

Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, krční lemovka, žebrované manžety ve
výstřihu s elastanem, neutrální velikostní štítek
  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 € 4,85/Kč 125,-

Tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, kulatý výstřih z elastického žebrování, krční 
lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 8,55/Kč 215,-

Dámské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený límec s elastanem, krční 
lemovka
S – M – L – XL

50 5 € 8,55/Kč 215,-

Pánské tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, ash:
98% bavlna, 2% viskóza, grey melange: 85% bavlna, 15%
viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih do V s elastanem, krční 
lemovka
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 6,40/Kč 160,-

heather oxblood

black

dark grey

grey melange

kelly green

honey

red

duck blue

royal blue

french navy

white

black

dark grey

grey melange

chocolate

kelly green

apple green

lime

honey

lemon

gold

orange

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

navy

aqua

atoll blue

heather oxblood

white

black

grey melange

apple green

red

ancient pink

royal blue

french navy

aqua

atoll blue

white

black

grey melange

khaki

orange

red

oxblood

navy

white

black

melange grey

khaki

orange

red

oxblood

orchid pink

navy

white

black

dark grey

grey melange

ash

gold

orange

red

royal blue

navy
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 Cherry y
SOL'S | 225.111119999819819819

 Regent Kids 
SOL'S | 25.1970

 Regent 
SOL'S | 25.1380

 Regent Women 
SOL'S | 25.1825

für Mädchend hd hd hhp d yür Mädcheür Mädcheür Mädcheür MädcheGo Gr Mädchr Mädchr Mädchr Mädchr Mädchr Mädchr Mädch

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Regent
SOL'S 25.1380
Tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey, 
ash: 98% bavlna, 2% viskóza, grey 
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, žebrovaný výstřih s 
elastanem, krční lemovka
XXS** – XS – S – M – L – XL – XXL
– 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,80/Kč 120,-

 Regent Women
SOL'S 25.1825
Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey, 
ash: 98% bavlna, 2% viskóza, grey 
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih,
krční lemovka, ženské krátké rukávy
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 4,80/Kč 120,-

 Cherry
SOL'S 25.1981
Dívčí tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna
Vypasovaný střih, úzký výstřih v
žebrovaném úpletu s elastanem,
krční lemovka
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y 
86/92   98/104   110/116   122/128

 10 Y      12 Y
134/140   146/152 

100 10 € 3,95/Kč 100,-

 Regent Kids
SOL'S 25.1970
Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, ash: 98% bavlna,
2% viskóza
Boční švy (2 - 4 let) nebo kulatá
pletenina (od 6 let), žebrovaný
výstřih s elastanem, vyztužená krční 
lemovka
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y 
86/92   98/104   110/116   122/128

 10 Y      12 Y
134/140   146/152 

100 10 € 4,15/Kč 105,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* **

black* **

mouse grey

zinc

dark grey*

grey melange* 
**

ash* **

pure grey*

light grey

natural

sand**

army**

earth

chocolate

khaki

bottle green*

kelly green**

apple green**

sage green

lime

pale yellow

lemon**

gold* **

apricot

orange* **

red* **

tango red

burgundy

medium pink

pale 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

mouse grey

dark grey

grey melange

ash

pure grey

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

apricot

orange

coral

red

orchid pink

fuchsia

burgundy

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

denim

navy

french navy

aqua

atoll blue

army

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

french navy

atoll blue

white

black

apple green

red

medium pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

atoll blue
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 Milkyy LLSLSL 
SOL'S | 25.2.2.2222943943

 Funky LSLSLSLLLLL
SOL'S | 25.229429422

 Milky 
SOL'S | 25.1119

FFFunununnnkkykykyky
SOL'S 'SSS | 22| 22| 2| 555.1555 190

Milees MMenen 
SOL'S | 225.11398398

 Milesesss WWoomommo enen 
SOL'S | 225.05.05.05 1391391399393

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Milky LSL
SOL'S 25.2943
Dámské raglánové tričko s dlou-
hým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený
límec s elastanem, raglánový rukáv,
kulatý lem, 2-barevné, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,95/Kč 300,-

Funky LSL
SOL'S 25.2942
Pánské raglánové tričko s dlou-
hým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna
Žebrovaný pletený límec s elasta-
nem, raglánový rukáv, kulatý lem, 
2-barevné, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,95/Kč 300,-

Milky
SOL'S 25.1119
Dámské 2-barevné raglánové
tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, barevné kom-
binace grey melange: 85% bavlna,
15% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
kulatý výstřih s elastanem, krční 
lemovka, raglánové rukávy v kon-
trastní barvě
S – M – L – XL

50 10 € 8,80/Kč 225,-

Funky
SOL'S 25.1190
Pánské 2-barevné raglánové 
tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, barevné kom-
binace grey melange: 85% bavlna,
15% viskóza
Úzce lemovaný kulatý výstřih s
elastanem, krční lemovka, raglánové
rukávy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 8,80/Kč 225,-

Miles Men
SOL'S 25.1398
Pánské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, ash/lemon: 98% bavlna,
2% viskóza
Vypasovaný střih, široký kulatý vý-
střih, uvnitř krční lemovka z tkaniny
chambray, úzké rukávy, pruhovaný
design, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,50/Kč 445,-

Miles Women
SOL'S 25.0139
Dámské pruhované tričko
150g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, ash/lemon: 98% bavlna,
2% viskóza
Vypasovaný střih, ženský kulatý
výstřih, uvnitř krční lemovka z tka-
niny chambray, pruhovaný design, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,50/Kč 445,-

* tato barva není k dispozici pro 
25.1119 (dámská)

white/red

white/burgundy

white/royal

white/navy

white/red

white/navy

ash/lemon

white/black white/orange

white/red white/royal

white/navy white/atoll

black/grey 
gmelange* black/red

grey melange/
g yburgundy

grey melange/
yroyal blue

gold/kelly green
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 Boxy Men 
SOL'S | 25.3806

 Boxy Women 
SOL'S | 25.3807

Martin nn Women 
SOL'S | 25.2856

Martin Men 
SOL'S | 25.2855

Martin Kids 
SOL'S | 25.3102

Oversize SchnittOversize Schnittfiversize Schnitversize Schnitversize Schnitversize Schnitversize Schnversize Schnversize Schnersize Schnersize Schnersize Schnersize Schn

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Boxy Men
SOL'S 25.3806
Pánské oversize tričko
180g/m², 100% česaná certifi kova-
ná organická bavlna
Velkorysý střih, žebrovaný výstřih, 
široké rukávy, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,50/Kč 390,-

 Boxy Women
SOL'S 25.3807
Dámské oversize tričko
180g/m², 100% česaná certifi kova-
ná organická bavlna
Velkorysý střih, žebrovaný výstřih, 
široké rukávy, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL

50 10 € 15,50/Kč 390,-

Dámské tričko
155g/m², 100% česaná prstencová bavlna, enzymaticky
prané
Úzký střih, 1x1 žebrovaný límec, kulatý výstřih, krční lemov-
ka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,25/Kč 210,-

Pánské tričko
155g/m², 100% česaná prstencová bavlna, enzymaticky
prané
Úzký střih, 1x1 žebrovaný límec, kulatý výstřih, krční lemov-
ka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,25/Kč 210,-

Dětské tričko
155g/m², 100% česaná prstencová bavlna, enzymaticky
prané
Úzký střih, 1x1 žebrovaný límec, kulatý výstřih, krční lemov-
ka, neutrální velikostní štítek
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

50 10 € 6,20/Kč 155,-

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

white

o¹  white

deep black

light yellow

lilac

french navy

white deep black

mouse grey grey melange

creamy blue dark khaki

creamy green red

creamy pink oxblood

royal blue french navy

white deep black mouse grey grey melange creamy green

oxblood creamy pink creamy blue royal blue french navy
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 Epic 
SOL'S S | 25.3564

Moon
SOL'S | 25.1388

 Mastteter r
SOL'S | 255.15.115515555

 Mateeleloto  LSLLSLL WWomomenn
SOL'S | 255.35.31100

MMatattelot LSLLL MMMMMMennnnnn
SOOOLL'S 'S | 2| 25.33099

 Maatataa elelotot LLSLSLLLLL Kids
SOL'S || 2| 2| 5.35.310101

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Tričko z bio bavlny
140g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý výstřih z žebrova-
ného úpletu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

100 10 € 5,40/Kč 135,-

Dámské tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, barev-
né kombinace grey melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih do V s elastanem, krční 
lemovka, měkké na omak
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,40/Kč 160,-

Pánské tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Hluboký výstřih do V v žebrovaném úpletu s elastanem, krční 
lemovka
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,90/Kč 225,-

Dámské pruhované tričko s dlouhým rukávem
160g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih, měkké na omak, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 24,80/Kč 625,-

Pánské pruhované tričko s dlouhým rukávem
160g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih, měkké na omak, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 24,80/Kč 625,-

Dětské pruhované tričko s dlouhým rukávem
160g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih, měkké na omak, neutrální 
velikostní štítek
 4 Y       6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

50 10 € 19,35/Kč 490,-

BIO
ORGANIC

white

deep black

grey melange

red

royal blue

french navy

white black

dark grey melange grey

khaki kelly green

apple green gold

orange red

orchid pink fuchsia

dark purple royal blue

french navy atoll blue

mint

white

black

dark grey

grey melange

khaki

red

dark purple

royal blue

french navy

mint

white/navy

french navy/
white

white/navy

french navy/
white

white/navy

french navy/
white
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Sublimmama  
SOL'S | 25.11775775

Magma Men
SOL'S | 25.1704

Magmam  Women
SOLSO 'S | 2| 5.1705

 Mixxeded WWomen 
SOLSOLS 'S | 25.1181

MMixxedddded MMMMMen 
SOSOOLOLOO 'S S | 2| 25.118822

für Sublimation für Sublimation
gee g etgee g et

de g edür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatiode g edg ed or Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatio
sublimační tiskSublimationSublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimation für Sublimation
g ggee g

de g edür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatiode g edigned for Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatio
sublimační tiskSublimationSublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimation für Sublimation
gee g etgee g et

de g edür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatiode g eddr Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatio
sublimační tiskSublimationSublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Mixed Women
SOL'S 25.1181
Dámské tričko
150g/m², 65% polyester, 35% částečně 
česaná prstencová bavlna
široký kulatý výstřih s úzkým lemováním,
vhodné pro sublimační tisk, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,20/Kč 260,-

 Mixed Men
SOL'S 25.1182
Pánské tričko
150g/m², 65% polyester, 35% částečně 
česaná prstencová bavlna
Kulatý výstřih s úzkým lemováním, vhodné 
pro sublimační tisk, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,20/Kč 260,-

Tričko vhodné na sublimační potisk
160g/m², 100% polyester
žebrované manžety ve výstřihu, vhodné pro sublimační tisk,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,10/Kč 230,-

Pánské tričko vhodné na sublimační potisk
160g/m², 100% polyester, single jersey
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih s elastanem, přestřižené
bezešvé rukávy, ideální pro celoplošný tisk, měkké na dotek
jako bavlna, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,55/Kč 215,-

Dámské tričko vhodné na sublimační potisk
160g/m², 100% polyester, single jersey
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih s elastanem, přestřižené
bezešvé rukávy, ideální pro celoplošný tisk, měkké na dotek 
jako bavlna, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,55/Kč 215,-

deep grey
gmelange

grey melange

heather bur-
g ygundy

heather blue

heather navy

white white white
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 Millenium Men 
SOL'S | 25.2945

Milllllllenniniiniumuu  Womomomomo enen
SOL'S | 2222225.2222229469494

 Odyssey 
SOL'S | 25.3805

Caaamaaa o Men
SOL'SSSSS S | 25.1188

CCamamo o WoWomem n n nn
SOLL'S S | 225.15.1187187

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko
190g/m², 95% částečně česaná prstencová bavlna, 5%
elastan, grey melange: 82% bavlna, 14% viskóza, 4%
elastan
Výstřih z žebrovaného úpletu s elastanem, krční lemovka,
elastická tkanina, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 15,20/Kč 385,-

Dámské tričko
190g/m², 95% částečně česaná prstencová bavlna, 5%
elastan, grey melange: 82% bavlna, 14% viskóza, 4%
elastan
Vypasovaný střih, výstřih z žebrovaného úpletu s elastanem,
krční lemovka, elastická tkanina, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,20/Kč 385,-

Unisex tričko
170g/m², 55% recyklovaná bavlna, 45% recyklovaný
polyester (rPET)
Kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 9,10/Kč 230,-

Camo Men
SOL'S 25.1188
Pánské maskáčové tričko
150g/m², 100% částečně česaná prsten-
cová bavlna
Maskáčový vzor, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 18,30/Kč 460,-

Camo Women
SOL'S 25.1187
Dámské maskáčové tričko
150g/m², 100% částečně česaná prsten-
cová bavlna
Vypasovaný střih, maskáčový vzor, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 18,30/Kč 460,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

recycled white

recycled black

recycled navy

grey camo

camo

blue camo

white

deep black

grey melange

red

royal blue

french navy
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Justin
SOL'S | 25.1465

JJJane
SOLSOLSOLS 'S S S | 2| 2| 25 15.15.147547547

Jammmmmmaïaïcacaaaa 
SSOLS 'S || 2| 5.1222322

JJJJadaddaddddadadadee eee e 
SOLL'S 'S | 2| 25.25.25 2225 2944944944944449449444

Mokka 
SOSOSOL'S | 25.055579

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Justin
SOL'S 25.1465
Pánské tílko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, žebrované manže-
ty ve výstřihu a průramcích
S – M – L – XL – XXL – 3XL* –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 5,45/Kč 140,-

 Jane
SOL'S 25.1475
Dámské tílko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey
1x1 žebrované lemování
S – M – L – XL

50 10 € 8,30/Kč 210,-

Tílko
120g/m², 100% polyester
Ležérní střih, extra hluboké průramky, vhodné pro sublimační 
tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,65/Kč 195,-

Dámské lehké tílko
130g/m², 100% polyester
Kulatý lem, vykrojená záda, příjemný bavlněný pocit, neutrál-
ní velikostní štítek
XS/S – M/L – XL/2XL

50 10 € 6,35/Kč 160,-

Dámské tílko
115g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Ležérní střih, úzce lemovaný hluboký výstřih, kulatý lem, 
vykrojená záda, Sheer žerzej, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

50 10 € 10,50/Kč 265,-

white*

black*

grey melange*

lime

lemon

orange

red

royal blue

french navy*

atoll blue

white

black

creamy blue

lemon

orange

red

royal blue

atoll blue

white

black

neon green

neon orange

white

creamy white

black

neon coral

white

deep black

dark grey

jade green

burnt orange

raspberry

red

aqua

57

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Tr
ad

iti
on

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ac

ce
ss

or
ie

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Ca
ps

 &
He

ad
w

ea
r

SO
L'

S



MMMMetropolililitan 
SOL'S | 25.2079999

Melba 
SOL'S | 25.14406406

 Magnum MMen 
SOL'S | 25.2999

 Marylin 
SOL'S | 25.1139

u t a g tu t a g tu t a g tultra lehkéultra light ultra lightultra lightultra lightultra light ultra lightultra light

u t a g tultra lightultra lightultra lehkéultra light ultra lightultra lightultra lightultra light ultra lightultra light

e t a ge t a a ge t a a ge t a a ge t a a gé exeeextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Metropolitan
SOL'S 25.2079
Dámské tričko
150g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, široký kulatý
výstřih, krční lemovka, pletené 
manžety ve výstřihu, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,10/Kč 180,-

Melba
SOL'S 25.1406
Lehké dámské tričko
115g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, grey melange: 85% bavlna,
15% viskóza
Vypasovaný střih, široký kulatý
výstřih, krční lemovka, přestřiže-
né rukávy s manžetou, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L

50 10 € 11,-/Kč 280,-

Magnum Men
SOL'S 25.2999
Pánské dlouhé tričko
150g/m², 100% prstencová bavlna
Dlouhý střih, 1x1 výstřih z žebrova-
ného úpletu, krční lemovka, kulatý
lem, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,65/Kč 320,-

Marylin
SOL'S 25.1139
Lehká dámská tunika
115g/m², 100% prstencová bavlna
široký výstřih, vyztužená krční 
lemovka, dvojité švy na rukávech a
lemu, velmi měkký, tenký a splývavý 
materiál, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,-/Kč 380,-

white

deep black

grey melange

creamy pink

fl ash pink

hibiscus

tango red

royal blue

french navy

emerald

white

deep black

grey melange

creamy pink

coral

dark pink

denim

caribbean blue

white

deep black

white

black

jade

tango red
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Comffofofof rtrtrt 1185858585 MMMeenen 
Stedman | 050505.21.21211000000

CCComomomoooommmfofofofofofortt 18585 Woomen
Steeedmadmadmadmaad n |n |n |nn |n || | 005.221600

Classsic V-Neck MeMen nn
Stedman | 05.2300

Taaanank k kk ToT p 
Stedmmmaman |n |n | 0505.28.28100

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Comfort 185 Men
Stedman 05.2100
Pánské tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% prstencová bavlna,
grey heather: 85% prstencová bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, kulatý výstřih
z žebrovaného úpletu, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 6,20/Kč 155,-

 Comfort 185 Women
Stedman 05.2160
Dámské tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% prstencová bavlna,
grey heather: 85% prstencová bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Vypasovaný střih, úzký kulatý vý-
střih, krční lemovka, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 6,20/Kč 155,-

 Classic V-Neck Men
Stedman 05.2300
Tričko s výstřihem do V
155g/m², 100% prstencová bavlna,
grey heather: 85% prstencová bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, souvislá lemovka 
kolem krku a na ramenou, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL

96 12 € 5,90/Kč 150,-

 Tank Top
Stedman 05.2810
Pánské tílko
160g/m², 100% prstencová bavlna,
grey heather: 85% prstencová bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Výstřih a průramky úzce lemované,
štítek TearAway v bočním švu, 
neutrální velikostní štítek, pratelné
na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 6,65/Kč 170,-

white*

black opal*

real grey

grey heather

bottle green

yellow

orange

scarlet red

light blue

bright royal

navy blue*

blue midnight

white

black opal

grey heather

scarlet red

bright royal

navy blue

white

black opal

grey heather

orange

scarlet red

bright royal

navy blue

blue midnight

bottle green

white

black opal

grey heather
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Classicciccc-T-T Fitteddd Woomen
Stedman | 0555.22600

 Claassic-T UUnisex
Stedmman | 05.200000

CCCClalallassic KKKKKididddss
SteSSteSteStedmdmdmadmdmm n | 05.2.222.22 000000

Classicc-T-T-T-T-T OOOOOrgrggganic UUUUnininisesesex x
Stedman |n | 05050505.20.20.2020.202000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Classic-T Fitted Women
Stedman 05.2600
Dámské tričko
155g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85% prstencová
bavlna, 15% viskóza, single jersey
Vypasovaný střih, ženský kulatý výstřih, krční lemovka, pratelné 
na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL1

1 k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 5,-/Kč 125,-

Classic-T Unisex
Stedman 05.2000
Unisex tričko
155g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85% prstencová
bavlna, 15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, souvislá 
lemovka kolem krku a na ramenou, pratelné na 40°
XS2 – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL2 – 5XL2

2 k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 5,-/Kč 125,-

Classic-T Kids
Stedman 05.2200
Dětské tričko
155g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85% prstencová
bavlna, 15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční lemov-
ka od ramene k rameni, pratelné na 40°
3XS3    XXS3     XS          S          M          L          XL
86/92  98/104  110/116   122/128   134/140   146/152   158/164
3 k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 4,20/Kč 105,-

Classic-T Organic Unisex
Stedman 05.2020
Unisex tričko z bio bavlny
145g/m², 100% prstencová certifi kovaná organická bavlna, single
jersey
Kulatá pletenina, ramenní-krční lemovka, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 7,15/Kč 180,-

BIO
ORGANIC

white

black opal

real grey

scarlet red

bright royal

navy blue

sweet pink

white1 2 3

black opal1 2 3

real grey

soº  grey

grey heather2

ash2

dark chocolate

bottle green

hunters green

kelly green

kiwi

bright lime

yellow

sunfl ower yellow

orange3

brilliant orange

scarlet red1 2 3

burgundy

deep berry

light blue3

bright royal2 3

navy blue1 2 3

blue midnight2

ocean blue

60

T-
Sh

irt
s

ST
ED

M
AN



 Crew Neck T „Lux“  
Stedman | 05.7000

 Crew Neck T „Lux“ Women 
Stedman | 05.7600

100% Baumwolle
melange colors made Melange Farben aus Melange Farben ausMelange Farben aus Melange Farben aus

f00% Baumwolle00% Baumwolle00% Baumwolle00% Baumwolle
Melange Farben ausMelange Farben ausMelange Farben ausMelange Farben ausMelange Farben ausMelange Farben ausMelange Farben aus

y00% Baumwo00% Baumwo00% Baumwo00% Baumwo00% Baumwol00% Baumwo00% Baumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Unisex tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Rovný střih, kulatý výstřih, melanžové barvy ze 100% bavlny, štítek TearAway v bočním švu, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 12 € 8,80/Kč 220,-

Dámské tričko
160g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih, melanžové barvy ze 100% bavlny, štítek TearAway v bočním 
švu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 12 € 8,80/Kč 220,-

NEW NEW

white* black opal* dark grey
heather slate grey grey heather* bottle green kelly green sunfl ower

yyellow orange scarlet red bright royal blue midnight dark denim
heather navy blue*
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 Organic Crew w NeNeckk TT „„JaJamemeees“s““s“ 
Stedman | 05.9200

 Orgrgrrr anic Crereeww Necck T „JJaneet“t   
Stedmammam n | 05.93300000

 Henley T „SSShahhhawnwnn“
Stedman | 05.9430

 Organic V-N-N-N-Neck T T „Janett“ 
Stedman | 05.93101001

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Organic Crew Neck T
„James“
Stedman 05.9200
Pánské tričko z bio bavlny 
„James“
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Souvislá lemovka kolem krku a
na ramenou, žebrované manžety
ve výstřihu s elastanem, zesílené
ramenní švy, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 13,15/Kč 330,-

Organic Crew Neck T
„Janet“
Stedman 05.9300
Dámské tričko z bio bavlny
„Janet“
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Vypasovaný střih, široký kulatý
výstřih, souvislá lemovka kolem krku
a na ramenou, žebrované manžety
ve výstřihu s elastanem, zesílené
ramenní švy, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 13,15/Kč 330,-

Henley T „Shawn“
Stedman 05.9430
Pánské slubové tričko „Henley“
140g/m², 100% prstencová bavlna,
single jersey slub, slubová příze
Výstřih v žebrovaném úpletu,
široká léga se 3 kovovými knofl íky 
bez obsahu niklu, krční lemovka,
přední sedlo, dekorativní ploché švy, 
cik-cak stehy na švech, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 15,25/Kč 385,-

Organic V-Neck T
„Janet“
Stedman 05.9310
Dámské tričko z bio bavlny „Ja-
net“ s V výstřihem
155g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
single jersey
Vypasovaný střih, hluboký překrýva-
jící se výstřih do V, souvislá lemovka 
kolem krku a na ramenou, žebrova-
né manžety ve výstřihu s elastanem,
zesílené ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 7,30/Kč 185,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

winter white

black opal

indian yellow

pepper red

frosted blue

white

black opal

earth green

pepper red

white

black opal

slate grey

white

winter white

black opal

indian yellow

lavender purple
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Crew NeNeNeckck TT „„MoM rganann“““
Stedman | 055555.90.90.90.902022

Crereew w Necckk T „MMegan“n
Stedmmmaam n n | 05.991220

V-Neckk kkkk T „Megan“ 
Stedman | 05555.9130

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko
160g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85%
prstencová bavlna, 15% viskóza, single jersey
Vypasovaný střih, žebrované manžety ve výstřihu, malý štítek
na krku, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 8,65/Kč 220,-

Dámské tričko
145g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey heather:
85% česaná prstencová bavlna, 15% viskóza, single jersey
Vypasovaný střih, úzce lemovaný žebrovaný výstřih, široký
výstřih, krční lemovka v kontrastní barvě, krátké rukávy s
úzkými žebrovanými manžetami, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 8,65/Kč 220,-

Dámské tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey heather:
85% česaná prstencová bavlna, 15% viskóza, single jersey
Vypasovaný delší střih, úzce lemovaný široký žebrovaný
výstřih, krční lemovka v kontrastní barvě, krátké rukávy s
úzkými žebrovanými manžetami, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 8,65/Kč 220,-

white* black opal* slate grey* grey heather

military green green fl ash daisy yellow crimson red

deep lilac king blue marina blue hawaii blue

white* black opal* grey heather

crimson red cupcake pink marina blue*

white black opal grey heather green fl ash

daisy yellow crimson red cupcake pink marina blue
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 Crew Neck T „„„Clivve“e“ 
Stedman | 05.9600

 Crew Neck TTTTT „„ClClC aire““
Stedman | 05.9700

 V-Neceecece k k TT TT „„C„C„ liveve“ 
Stedman | ||| 055055550 .969696969.961101

VVVVVV-N-N-N-N-N-Neccecceck kk T T „Claaiire““
Stedmadmaddmamammann |nn 0050500 .99710

VV-Neck T „CCClairirirre“e“ LLSLL 
SteSteSteSteSteeedmdmad n | 05.97200

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Crew Neck T „Clive“
Stedman 05.9600
Pánské tričko
170g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey, 
grey heather: 82% bavlna, 14% 
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzký výstřih ze
stejného materiálu, krční lemovka v 
kontrastní barvě, zesílené ramenní 
švy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 13,70/Kč 345,-

Crew Neck T „Claire“
Stedman 05.9700
Dámské tričko
170g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey, 
grey heather: 82% bavlna, 14% 
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzký výstřih ze
stejného materiálu, široký výstřih, 
krční lemovka v kontrastní barvě, 
zesílené ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 12,55/Kč 315,-

Pánské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, grey 
heather: 82% česaná prstencová bavlna, 14% viskóza, 4%
elastan, single jersey
Vypasovaný střih, úzký výstřih v žebrovaném úpletu, krční 
lemovka v kontrastní barvě, zesílené ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 13,70/Kč 345,-

Dámské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, single
jersey, grey heather: 82% bavlna, 14% viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný žebrovaný výstřih, široký
výstřih, krční lemovka v kontrastní barvě, zesílené ramenní 
švy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 12,55/Kč 315,-

Dámské tričko s dlouhým rukávem
170g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, single
jersey, grey heather: 82% bavlna, 14% viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný žebrovaný výstřih, široký
výstřih, krční lemovka v kontrastní barvě, zesílené ramenní 
švy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 17,20/Kč 435,-

white*

black opal*

slate grey*

grey heather*

powder grey

bordeaux

powder blue

king blue

marina blue

white*

black opal*

grey heather

powder grey

cupcake pink

powder blue

marina blue*

white*

black opal*

slate grey*

grey heather*

king blue

marina blue

white

black opal

grey heather

cupcake pink

marina blue

white

black opal

grey heather

cupcake pink

marina blue
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1111100
TeeTeeee JaJJJ ys | 18.11001

111011110100B0B0BBB 
TeTeeeeee  Jays yss ss | 1| 1| 1| 1| 18 18.18.18.18 18 1110B10B10B10B0B110BB1

 400 
Tee Jays | 18.0400

5050 
Tee Jays | 18.5050

5507070000
TTTeeeee Jays | 1118.58.5507007077070070

5072 
Tee Jays | 18.5072

MelangeMelangeMelangeelangelangelangelangelangelangelang

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Tričko „Power“
140g/m², 100% česaná certifi kovaná bio bavlna
Kulatá pletenina, 2-vrstvý výstřih s elastanem, souvislá 
lemovka kolem krku a na ramenou, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10 € 7,50/Kč 190,-

Juniorské tričko „Power“
140g/m², 100% česaná certifi kovaná bio bavlna
2-vrstvý výstřih s elastanem, souvislá lemovka kolem krku a
na ramenou, štítek TearAway
  4-6      8-10   12-14

104/116   128/140   152/164

50 10 € 5,50/Kč 140,-

Pánské elastické tričko
195g/m², 90% česaná prstencová bavlna, 10% elastan,
enzymaticky prané
Vypasovaný střih, 2- vrstvý kulatý výstřih s elastanem, krční 
lemovka, dvojité švy, „full feeder“ elastan pro extra měkký 
povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,60/Kč 445,-

Pánské melírované tričko
160g/m², 50% dvakrát předepraná bavlna, 50% polyester, 
enzymaticky prané
Vintage vzhled, krční lemovka, dvojité švy, měkká tkanina v 
melanžovém vzhledu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,05/Kč 305,-

Pánské racerback tričko
160g/m², 100% česaná prstencová bavlna, melange: 50%
bavlna, 50% polyester, single jersey
Ležérní střih, souvislá lemovka kolem krku a na ramenou, 
kontrastní manžety s elastanem na výstřihu a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,05/Kč 305,-

Pánské baseballové tričko s dlouhým rukávem
185g/m², 100% česaná prstencová bavlna, melange: 85%
bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih s elastanem, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou, raglánový rukáv s točivou
vsadkou, manžety na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 14,30/Kč 360,-

BIO
ORGANIC

NEW

white black dark grey forest green bright yellow red navy white heather grey black navy

black melange

wine melange

denim melange

white/black

white/navy

heather/black

heather/navy

white/navy black melange/
black dark grey/white

denim melange/
yynavy light blue/navy navy/white
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5555500000000000 0 0 
TeeTeeTeeTTeee JaJJaJaysys ys yy | 1| 1| 1| 1| 8 588.58.58.50000000000000000

 5001
Tee Jays | 18.5001111

5004 4 
TeeTeeTee JaJaJays ysy | 118.58 0044

 500000000005 5555555
TeeTeTeeTe  Jays s ss || 11| 118.58.500505

 506060606062 222
Tee Jaaays ys ys ysyys ||| 188.5062622262222

5506063
Teee  Jays | 1| 8.5063063

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5000
Tee Jays y 18.5000
Pánské luxusní tričko
160g/m², 100% dvakrát předsraže-
ná, česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, enzymaticky 
prané, single jersey
Vypasovaný střih, krční lemovka od
ramene k rameni, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,90/Kč 350,-

5001
Tee Jays y 18.5001
Dámské luxusní tričko
160g/m², 100% dvakrát předsraže-
ná, česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, enzymaticky 
prané, single jersey
Vypasovaný střih, krční lemovka od
ramene k rameni, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,90/Kč 350,-

5004
Tee Jays y 18.5004
Pánské luxusní tričko s výstřihem
do V
160g/m², 100% dvakrát předsraže-
ná, česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, enzymaticky 
prané, single jersey
Hluboký výstřih do V v žebrovaném
úpletu s elastanem, souvislá lemovka
kolem krku a na ramenou, úzká 
ramena a rukávy, jinak volnější střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,90/Kč 350,-

5005
Tee Jays y 18.5005
Dámské luxusní tričko s výstřihem
do V
160g/m², 100% dvakrát předsraže-
ná, česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, enzymaticky 
prané, single jersey
Hluboký výstřih do V, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou,
úzká ramena a rukávy, jinak volnější 
střih
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 13,90/Kč 350,-

5062
Tee Jays y 18.5062
Pánské tričko s rolovatelnými 
rukávy
160g/m², 100% dvakrát předepraná
proti srážení česaná prstencová 
bavlna, single jersey
Velkorysý střih, hluboký výstřih s 
úzkým žebrovaným lemem, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou,
úzký ohrnutý lem na paži
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,05/Kč 305,-

5063
Tee Jays y 18.5063
Dámské tričko s rolovatelnými
rukávy
160g/m², 100% dvakrát předepraná
proti srážení česaná prstencová 
bavlna, single jersey
Velkorysý střih, hluboký výstřih s 
úzkým žebrovaným lemem, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou,
úzký ohrnutý lem na paži
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,05/Kč 305,-
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 8000 
Tee Jays | 18.8000

 8050 
Tee Jays | 18.8050

8800007
Tee JaJaJaJaaaysysys ys ys ||| 1| 1| 18.88.88 88.800700007

888888800000000055
TeeTeeeeTee JaJaJaJaysys ys ys | 1| 1| 1| 1| 8.88 005

8888880000000000666 6 666666
TeeTeeTeeTee JaJaJays ys ys ys ys ys | 1| | 1| 8.88.880060060000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 8000
Tee Jays y 18.8000
Tričko „Sof Tee“
185g/m², 100% dvakrát předepra-
ná česaná prstencová bavlna, těžký
single jersey, heather: 85% dvakrát
předepraná česaná prstencová 
bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina (S-XXL), 2- vrstvý 
kulatý výstřih s elastanem, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou,
dvojité švy, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 10,-/Kč 255,-

 8050
Tee Jays y 18.8050
Dámské tričko „Sof Tee“
185g/m², 100% dvakrát předepra-
ná česaná prstencová bavlna, těžký
single jersey
Vypasovaný střih, 2- vrstvý kulatý
výstřih s elastanem, souvislá lemov-
ka kolem krku a na ramenou, dvojité
švy, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,-/Kč 255,-

Pánské tričko s dlouhým rukávem „Sof Tee“
185g/m², 100% dvakrát předepraná česaná prstencová
bavlna
Vypasovaný střih, úzce lemovaný výstřih s elastanem, souvis-
lá lemovka kolem krku a na ramenou, manžety na rukávech s
elastanem, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10 € 13,50/Kč 340,-

Pánské tričko „Fashion Sof Tee“
185g/m², 100% dvakrát předepraná česaná prstencová
bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, 2- vrstvý výstřih s elastanem, krční lemov-
ka, dvojité švy, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,-/Kč 255,-

Pánské tričko s výstřihem do V „Fashion Sof Tee“
185g/m², 100% dvakrát předepraná česaná prstencová
bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, 2- vrstvý výstřih do V s elastanem, krční 
lemovka, dvojité švy, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,-/Kč 255,-
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Tee Jays | 18.0401

5060606060000
Tee Jays | 18.5060

110000000 00
TeeTeeTeee JaJaJaysys s | 1| 18.18.18.1000000000

 450 
TeTeeeeeee  Jays | 18.04500

46060  
Tee Jaaaysys | 18.088 4646606060

 45555555
Tee JaJJaays ys ys ysss | | 1| 1| 188.08.04555555555

Rollsaum amRollsaum am
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e t a ge t a a ge t a a ge t a a ge t a a gextra dlouhéextra longextra longextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské elastické tričko s výstřihem do V
195g/m², 90% česaná prstencová bavlna, 10% elastan,
enzymaticky prané
Vypasovaný střih, úzce lemovaný výstřih do V, dvojité švy, 
„full feeder“ elastan pro extra měkký povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,90/Kč 450,-

Pánské tričko s neolemovaným výstřihem
160g/m², 100% dvakrát předepraná proti srážení česaná
prstencová bavlna, single jersey
Velkorysý střih, neolemovaný hluboký výstřih s válcovaným 
lemem, souvislá lemovka kolem krku a na ramenou, dvojité
švy na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,05/Kč 305,-

Pánské tričko „Basic“
150g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
single jersey
Kulatá pletenina (S-XXL), 2-vrstvý kulatý výstřih s elastanem, 
krční lemovka, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10 € 7,10/Kč 180,-

Dámské elastické tričko
195g/m², 90% předepraná česaná prstencová bavlna, 10%
elastan, enzymaticky prané
Vypasovaný střih, hluboký kulatý výstřih s elastanem, dvojité 
švy, „full feeder“ elastan pro extra měkký povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 15,35/Kč 390,-

Dámské elastické tričko s 3/4 rukávem
195g/m², 90% předepraná česaná prstencová bavlna, 10%
elastan, enzymaticky prané
Vypasovaný střih, hluboký kulatý výstřih s elastanem, dvojité
švy, „full feeder“ elastan pro extra měkký povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,45/Kč 440,-

Dámské elastické tričko
175g/m², 92% předepraná česaná prstencová bavlna, 8%
elastan, enzymaticky prané
Lehce vypasovaný střih, výstřih do V s elastanem, „full fee-
der“ elastan pro extra měkký povrch, extra dlouhé
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 14,55/Kč 370,-
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 520 
Tee Jays | 18.0520

 580 
Tee Jays | 18.0580

553030
TeeTee JaJaysy | 18.005305300

59090 
TeeTee JaJays ys | 1| 18.08. 590590

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 520
Tee Jays y 18.0520
Pánské tričko Interlock
220g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
enzymaticky prané
Vypasovaný střih, úzce olemovaný,
dvojité švy, vysoce kvalitní interlock
z bavlny s dlouhými vlákny, pružné,
práno v silikonu pro velmi hladký
dotek, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 17,05/Kč 430,-

 580
Tee Jays y 18.0580
Dámské tričko Interlock
220g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
enzymaticky prané
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
kulatý výstřih s elastanem, dvojité
švy, vysoce kvalitní interlock z 
bavlny s dlouhými vlákny, práno
v silikonu pro velmi hladký dotek,
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,05/Kč 430,-

 530
Tee Jays y 18.0530
Pánské tričko Interlock s dlouhým 
rukávem
220g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
enzymaticky prané
Vypasovaný střih, úzce olemovaný,
dvojité švy, vysoce kvalitní interlock
z bavlny s dlouhými vlákny, pružné,
práno v silikonu pro velmi hladký
dotek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 21,20/Kč 535,-

 590
Tee Jays y 18.0590
Dámské tričko Interlock s dlou-
hým rukávem
220g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
enzymaticky prané
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
kulatý výstřih s elastanem, dvojité
švy, vysoce kvalitní interlock z 
bavlny s dlouhými vlákny, práno v
silikonu pro velmi hladký dotek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 21,20/Kč 535,-
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Tee Jays | 18.1405 … 103



Polos



 ID.001 
B&C | 01.ID01

 ID.001 /wwwomoo enen 
B&C | 01.ID10

 ID...0000000111 LSLSLL
B&C | 0101.1.0I10I10I10 222222

ID.000000001111 LSLSLSL L L /w/wwwomennnnn 
B&C | 01.0I1333

 Safran PPoPoccketet 
B&C | 01.0415555

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 ID.001
B&C 01.ID01
Piqué polo
180g/m², 100% předepraná prs-
tencová bavlna, heather grey: 90% 
bavlna, 10% viskóza
Límec v plochém 1x1 žebrovaném
úpletu, zesílená knofl íková léga se 2
knofl íky tón v tónu, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 11,20/Kč 285,-

ID.001 /women
B&C 01.ID10
Dámské piqué polo
180g/m², 100% předepraná prs-
tencová bavlna, heather grey: 90% 
bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, plochý pletený 
límec, knofl íková léga se 2 knofl íky
tón v tónu, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,20/Kč 285,-

Pánské piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, heather
grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Límec v plochém 1x1 žebrovaném úpletu, zesílená knofl íková 
léga se 2 knofl íky tón v tónu, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 17,35/Kč 440,-

Dámské piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% předepraná prstencová bavlna, heather
grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, límec v plochém 1x1 žebrovaném úpletu,
zesílená knofl íková léga se 2 knofl íky tón v tónu, krční 
lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,35/Kč 440,-

Piqué polo s náprsní kapsou
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna, ash:
99% bavlna, 1% viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném úpletu, zesílená
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, levá náprsní kapsa 
vyztužená podšívkovinou
M – L – XL – XXL

50 10 € 22,65/Kč 575,-

white black heather grey bottle green orange red royal blue navy 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
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 Safran Pure /women 
B&C | 01.0455

 Safran 
B&C | 01.0409

 Safran Timeless /women 
B&C | 01.W457

 Safran /kids 
B&C | 01.0486

fi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzb d kb d kbfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und ku
längerer Schnittlängerer Schnittgerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schngerer Schn

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámské piqué polo
180g/m², 100% předepraná česaná prsten-
cová bavlna, heather grey: 90% bavlna, 10% 
viskóza
Velmi vypasovaný střih, límec a manžety na
rukávech v 1x1 žebrovaném úpletu, knofl íko-
vá léga se 2 knofl íky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 14,60/Kč 370,-

Piqué polo
180g/m², 100% předepraná česaná prsten-
cová bavlna, ash: 99% bavlna, 1% viskóza, 
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném
úpletu, zesílená knofl íková léga se 3 knofl íky
tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 14,60/Kč 370,-

Dámské piqué polo
180g/m², 100% předepraná česaná prsten-
cová bavlna, heather grey: 90% bavlna, 10% 
viskóza
Klasický střih, delší střih, límec a manžety v
1x1 žebrovaném úpletu, dlouhá knofl íková 
léga se 3 knofl íky, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 14,60/Kč 370,-

 Safran /kids
B&C 01.0486
Dětské piqué polo
180g/m², 100% předepraná česaná prsten-
cová bavlna, ash: 99% bavlna, 1% viskóza, 
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném
úpletu, zesílená knofl íková léga se 2 knofl íky
   5-6       7-8      9-10   11-12   13-14
110/116  122/128   134/140   146/152   158/164

50 10 € 14,10/Kč 355,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black pacifi c grey

real green gold pumpkin orange

fuchsia red sky blue

royal blue navy

white*

black*

dark grey

heather grey*

pacifi c grey

ash

sand

brown

khaki

bottle green*

kelly green

real green

pistachio

gold

pumpkin orange

fuchsia

red*

burgundy

purple

sky blue

atoll

royal blue*

navy*

real turquoise
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 Heavymill
B&C | 01.0422

HHHHHeaeaeaeaeavyvyvyvyvymimimimimill /women 
B&C&C&C&CC ||| 01.01.01.01.046046046046460

 Heavymill LLLLSSLSLSS  
B&C | 01.0423

Safran LSL
B&C | 01.0414

 Saffrann Puure LSLLL //womeen
B&C | 01.0 0404566

fi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzb d kb d kbfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und ku

fi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzb d kb d kbfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzfi gurbetont und kurzurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und kuurbetont und ku

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Heavymill
B&C 01.0422
Piqué polo z těžké bavlny
230g/m², 100% předepraná česaná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, heather grey: 90%
bavlna, 10% viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1
žebrovaném úpletu, zesílená knofl í-
ková léga se 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, velmi jemné piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 22,45/Kč 570,-

Heavymill /women
B&C 01.0460
Dámské piqué polo z těžké bavlny
230g/m², 100% předepraná česaná
prstencová bavlna
Velmi vypasovaný střih, límec v 
1x1 žebrovaném úpletu, knofl íková 
léga se 2 knofl íky tón v tónu, boční 
rozparky, jemné piqué
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 22,45/Kč 570,-

Piqué polo s dlouhým rukávem z těžké bavlny
230g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném úpletu, zesílená
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, boční rozparky, 
velmi jemné piqué
S – M – L – XL – XXL

40 10 € 28,70/Kč 725,-

Piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna, ash:
99% bavlna, 1% viskóza, heather grey: 90% bavlna, 10%
viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném úpletu, zesílená
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

40 10 € 20,25/Kč 510,-

Dámské piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna
Velmi vypasovaný střih, límec v 1x1 žebrovaném úpletu,
knofl íková léga se 4 knofl íky tón v tónu, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 20,25/Kč 510,-

white*

black*

heather grey

ash

natural

bottle green

red*

burgundy

sky blue

royal blue

navy*

white

black

red

sky blue

navy

black

dark grey

heather grey

sand

red

navy

white*

black*

heather grey

ash

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red*

royal blue

navy*

white

black

brown

red

royal blue

navy
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Inspire Polo /m/ enen 
B&C | 01.0430

Inspireee PPPPolo o o o oo /w/w//// omomomo en 
B&C | 01.0440

DDNM Forwaaaardrd //memen 
B&CC | 01.3093

DDDDDNMNMNMNM FFororororrrwwaww rd /wommememeen nn n
B&&CCC& | || 01.01.01.01.319319319319993333

Safran SpSppororort t t
B&C | 01.0411333

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Inspire Polo /men
B&C 01.0430
Pánské piqué polo z bio bavlny
170g/m², 100% předepraná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna , heather grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Klasický střih, límec a manžety v
1x1 žebrovaném úpletu, knofl íková
léga se 2 knofl íky tón v tónu, krční 
lemovka, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,50/Kč 315,-

 Inspire Polo /women
B&C 01.0440
Dámské piqué polo z bio bavlny
170g/m², 100% předepraná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna , heather grey: 90% bavlna,
10% viskóza
Lehce vypasovaný střih, límec a
manžety v 1x1 žebrovaném úpletu,
knofl íková léga se 2 knofl íky tón 
v tónu, krční lemovka, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,50/Kč 315,-

Pánské piqué polo „Medium Fit“
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Rifl ový límec, rifl ová knofl íková léga se 2 knofl íky, krční 
lemovka, rukávy v 1x1 žebrovaném úpletu, kovové knofl íky 
z antické mosazi, prošívané švy na rukávech a ramenou v
kontrastní barvě, boční rozparky s rifl ový pásem a prošívané
švy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 18,15/Kč 460,-

Dámské piqué polo „Medium Fit“
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Rifl ový límec, rifl ová knofl íková léga se 2 knofl íky, krční 
lemovka, rukávy v 1x1 žebrovaném úpletu, kovové knofl íky 
z antické mosazi, švy na rukávech a ramenou v kontrastní 
barvě
XS – S – M – L – XL

25 5 € 18,15/Kč 460,-

Piqué polo s proužkem
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech s pruhy v
kontrastní barvě, límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném 
úpletu, zesílená knofl íková léga se 3 knofl íky, uvnitř knofl í-
ková léga a krční lemovka
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 19,70/Kč 500,-

BIO
ORGANIC

g ygrey

denim/navy

denim/burgundy

denim/heather
g ygrey

denim/navy

denim/burgundy

white/royal blue

red/white

navy/white

white black urban khaki dark grey heather grey bottle green orchid green solar yellow orange urban orange

fi re red sorbet orchid pink radiant purple millennial lilac sky blue very turquoise cobalt blue navy blue millennial mint
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 Premium Polo 
F.O.L. | 16.3218

 Lady-Fit Premium Polo 
F.O.L. | 16.3030

OOOOrigigig nanal l PoPololo 
F.O...L..  | 16.16 305505000

 Premiummmm PPPolllllo LSL 
F.O.L. | 16.3331313 0000

Iconic Polo 
F.O.L. | 16.3044

 Heaaavyvy 6665/35 Pique Polo 
F.O.L. | 16.16.16.3203203204

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Piqué polo
180g/m², 100% bavlna, ash: 90% bavlna, 10% polyester,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester
Knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, límec z plochého 
žebrovaného úpletu, boční rozparky, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12 € 11,25/Kč 285,-

Dámské piqué polo
180g/m², 100% bavlna, ash: 90% bavlna, 10% polyester,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester
Vypasovaný střih, knofl íková léga se 2 knofl íky tón v tónu, 
límec z plochého žebrovaného úpletu, žebrované manžety na
rukávech, boční rozparky, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 11,25/Kč 285,-

Pánské piqué polo
185g/m², 100% prstencová bavlna, heather grey: 97%
prstencová bavlna, 3% polyester
Klasický střih, knofl íková léga se 2 knofl íky tón v tónu, 
otevřené manžety rukávů, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 8,90/Kč 225,-

Piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% bavlna, ash: 90% bavlna, 10% polyester
Plochý žebrovaný límeček, knofl íková léga se 3 knofl íky tón v 
tónu, žebrované manžety, boční rozparky, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12 € 15,90/Kč 400,-

Pánské piqué polo
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, heather barvy: 
65% polyester, 35% bavlna
Vypasovaný střih, léga se 3 perleťovými knofl íky tón v tónu, 
boční rozparky, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 0 € 12,75/Kč 325,-

Piqué polo z těžké bavlny
230g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Plochý žebrovaný límeček, knofl íková léga se 3 knofl íky tón v 
tónu, pletené manžety na rukávech, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,55/Kč 370,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

light graphite

athletic heather

heather grey

bottle green

kelly green

lime

neomint

sunfl ower

orange

red

burgundy

fuchsia

sky blue

azure blue

royal blue

navy

deep navy

white

black

light graphite

athletic heather

heather grey

bottle green

kelly green

lime

neomint

sunfl ower

orange

red

burgundy

fuchsia

light pink

sky blue

azure blue

royal blue

navy

deep navy

white

black

light graphite

heather grey

red

burgundy

sky blue

azure blue

royal blue

deep navy

white

black

athletic heather

forest green

red

royal blue

navy

deep navy

white

black

light graphite

zinc

heather grey

natural

forest green

heather green

kelly green

neomint

sunfl ower

fl ame

red

heather red

heather 
burgundy

heather purple

heather royal

royal blue

cobalt blue

heather navy

deep navy

white

black

heather grey

bottle green

red

burgundy

royal blue

navy

deep navy
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 65/35 Pique Polo 
F.O.L. | 16.3402

 Lady-Fit 65/35 Polo 
F.O.L. | 16.3212

 Kids 65/35 Polo 
F.O.L. | 16.3417

65/35 Tailored Polo
F.O.L. | 16.3042

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 65/35 Pique Polo
F.O.L. 16.3402
Piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Plochý pletený límec, knofl íková 
léga se 3 knofl íky tón v tónu, ple-
tené manžety na rukávech, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 11,65/Kč 295,-

 Lady-Fit 65/35 Polo
F.O.L. 16.3212
Dámské piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Límec v 1x1 žebrovaném úpletu,
knofl íková léga se 2 knofl íky tón v
tónu, pletené manžety na rukávech, 
pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 11,65/Kč 295,-

 Kids 65/35 Polo
F.O.L. 16.3417
Dětské piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Pletený límec, knofl íková léga se
2 knofl íky tón v tónu, zesílené ra-
menní švy a krční lemovka, pletené
manžety na rukávech, pratelné na
60°
104 – 116 – 128 – 140 – 152 –
164

36 6 € 9,90/Kč 250,-

 65/35 Tailored Polo
F.O.L. 16.3042
Pánské piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Vypasovaný střih, knofl íková léga
se 3 knofl íky tón v tónu, boční 
rozparky, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 0 € 12,90/Kč 325,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

dark heather 
grey

heather grey

bottle green

retro heather 
green

sunfl ower

red

vintage heather 
red

burgundy

sky blue

retro heather 
royal

royal blue

navy

vintage heather 
navy

deep navy

white

black

heather grey

bottle green

retro heather 
green

sunfl ower

red

vintage heather 
red

burgundy

light pink

purple

sky blue

royal blue

deep navy

white

black

dark heather 
grey

heather grey

bottle green

retro heather 
green

red

vintage heather 
red

burgundy

retro heather 
royal

royal blue

deep navy

vintage heather 
navy

white*

black*

dark heather 
grey

heather grey*

bottle green

heather green

kelly green

sunfl ower

orange

red

heather red

burgundy

purple

sky blue

heather royal

royal blue

navy*

heather navy

deep navy

emerald
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 JN 791 
James & Nicholson | 02.0791

 JN 792 
James & Nicholson | 02.0792

JN 8080010101000 
JamJamJammes ee & NNNichichhhhholsolsolson on oo | 02.2.82..82 010000

JJNN 8080099 
James & N& N& ichicholssolson n n n ||| 0|| 2.800900090

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 791
James & Nicholson 02.0791
Dámské piqué polo
180g/m², 100% bavlna, grey
heather: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, pletený polokoši-
lový límec a manžety na rukávech, 3
knofl íky tón v tónu, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,10/Kč 255,-

JN 792
James & Nicholson 02.0792
Pánské piqué polo
180g/m², 100% bavlna, grey
heather: 85% bavlna, 15% viskóza
Pletený polokošilový límec a man-
žety na rukávech, 3 knofl íky tón v 
tónu, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 10 € 10,10/Kč 255,-

 JN 8010
James & Nicholson 02.8010
Pánské piqué polo z bio bavlny
180g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna
Pletený polokošilový límec a
manžety na rukávech, 2 knofl íky 
tón v tónu, boční rozparky, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 17,-/Kč 430,-

JN 8009
James & Nicholson 02.8009
Dámské piqué polo z bio bavlny
180g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna
Vypasovaný střih, pletený polokoši-
lový límec a manžety na rukávech, 4
knofl íky tón v tónu, boční rozparky, 
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,-/Kč 430,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white black

graphite black heather

grey heather natural

stone brown

irish green fern green

lime green light yellow

orange dark orange

pink red

carmine red melange wine

cobalt royal

light denim melange navy

turquoise

white black

graphite dark grey

grey heather ash

brown olive

dark green irish green

lime green yellow

gold yellow orange

pink red

wine sky blue

royal dark royal

petrol navy

turquoise
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 JN 70 
James & Nicholson | 02.0070

 JN 70K 
James & Nicholson | 02.070K

 JN 71 
James & Nicholson | 02.0071

JN 9986 
James && Nicholssssoon | 0002.0002.02.00986666

JN N 989 5 5 5
JJJaJamJ es & NNichicholsolsolsononno | 0| 0| 002.02.02.0985985985

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

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

50 10 € 15,70/Kč 395,-

Dětské piqué polo
195g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený límec a manžety, knofl íky tón v tónu, 
dvojité švy na ramenou a průramcích, boční 
rozparky, velmi jemné piqué
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

50 10 € 13,20/Kč 335,-

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

50 10 € 14,40/Kč 365,-

JN 986
James & Nicholson 02.0986
Pánské piqué polo
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan, piqué
Plochý pletený límec a manžety na rukávech
s pruhy v kontrastní barvě, knofl íková léga 
se 3 knofl íky, zesílené boční rozparky s 
kontrastním pásem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,20/Kč 585,-

JN 985
James & Nicholson 02.0985
Dámské piqué polo
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan, piqué
Vypasovaný střih, plochý pletený límec a
manžety na rukávech s pruhy v kontrastní 
barvě, hluboká knofl íková léga s 5 knofl íky, 
zesílené boční rozparky s kontrastním pásem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,20/Kč 585,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black graphite

grey heather stone brown

olive irish green fern green

lime green acid yellow light yellow

yellow gold yellow orange

dark orange signal red grenadine

tomato red wine

rose pink aubergine

purple lilac light blue

sky blue aqua royal

dark royal petrol navy

turquoise pacifi c mint

white/navy

black/white

fern green/white

sun yellow/
white

pink/white

tomato/white

navy/white

turquoise/white
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 JN 8030
JamJames e & N& N& icholson | 0|| 2.803003030

JJNN 80029 
JamJameses & N& Nichic olso on | 02.8029

JJNN 717122
James & Nicholson | 0| 02.02.0712712

JJNN 7111 
JamJa es e & Nicholson | 02..0711

 JN 714
James & Nicholson | 00002.071714444714

JJN 713 
JamJ es & Nicholsssson | 02.0713

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 8030
James & Nicholson 02.8030
Pánské piqué polo pruhované
180g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna
Pletený polokošilový límec, knofl í-
ková léga uvnitř v kontrastní barvě, 
manžety na rukávech, 3 knofl íky 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
boční rozparky, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 24,80/Kč 625,-

JN 8029
James & Nicholson 02.8029
Dámské piqué polo pruhované
180g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna
Vypasovaný střih, pletený polokoši-
lový límec, knofl íková léga uvnitř v 
kontrastní barvě, manžety na ruká-
vech, 5 knofl íků v kontrastní barvě,
náprsní kapsa, boční rozparky, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 24,80/Kč 625,-

 JN 712
James & Nicholson 02.0712
Pánské piqué polo se vsadkou 
na límci
190g/m², 100% bavlna
Klasický střih, konfekční límec s po-
tištěnou vsadkou uvnitř, 4 knofl íky 
tón v tónu, boční rozparky, 2-vrstvé 
sedlo na zádech, předepraný obno-
šený vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,80/Kč 575,-

JN 711
James & Nicholson 02.0711
Dámské piqué polo se vsadkou
na límci
190g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, konfekční límec 
s potištěnou vsadkou uvnitř, 5
knofl íků tón v tónu, boční rozparky, 
2-vrstvé sedlo na zádech, předepra-
ný obnošený vzhled
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,80/Kč 575,-

 JN 714
James & Nicholson 02.0714
Pánské piqué polo s dlouhým 
rukávem se vsadkou
190g/m², 100% bavlna
Klasický střih, konfekční límec, 4 
knofl íky tón v tónu, boční rozparky, 
2-vrstvé sedlo na zádech, potištěný
lem na límci a uvnitř manžety,
předepraný obnošený vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 28,20/Kč 715,-

JN 713
James & Nicholson 02.0713
Dámské piqué polo s dlouhým
rukávem se vsadkou
190g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, konfekční límec, 5 
knofl íků tón v tónu, boční rozparky, 
2-vrstvé sedlo na zádech, potištěný
lem na límci a uvnitř manžety,
předepraný obnošený vzhled
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 28,20/Kč 715,-
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JN 708
James & Nicholson | 02..0.02 708708080

 JN 7007
James & Nicholson n | 0| 2.0707

JJN 704
James & Nicholsson | 002.02 704

JJNN 707000333
JamJamJamJamJammJa es es & N& Nichichcholsolsolsolsonon on on | 0| 0| 0| 02222.0.0.02.0703703700

JN 29
James & Nichholson | 02.0029

JN 22
James & Nicholson | 02.00220222

Pima BaumwollePima Baumwollep a ba ama Baumwomma Baumwomp a c ttpima cottonma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 708
James & Nicholson 02.0708
Pánské pima piqué polo
180g/m², 100% pima bavlna
Klasický střih, pletený límec, 
knofl íková léga se 3 knofl íky v barvě 
titanu, žebrované manžety na ruká-
vech, boční rozparky, vysoce kvalitní 
pima bavlna
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 26,30/Kč 665,-

 JN 707
James & Nicholson 02.0707
Dámské pima piqué polo
180g/m², 100% pima bavlna
Vypasovaný střih, pletený límec, 
knofl íková léga s 5 knofl íky v barvě 
titanu, žebrované manžety na ruká-
vech, vysoce kvalitní pima bavlna
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 26,30/Kč 665,-

 JN 704
James & Nicholson 02.0704
Pánské piqué polo 2-barevné
170g/m², 100% bavlna
Pruh v kontrastní barvě na plete-
ném límci a manžetách a také na
knofl íkové léze se 3 knofl íky, jemné 
piqué, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 27,20/Kč 690,-

 JN 703
James & Nicholson 02.0703
Dámské piqué polo 2-barevné
170g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, pruh v
kontrastní barvě na pleteném límci
a manžetách a také na knofl íkové
léze s 5 knofl íky, jemné piqué, 
melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 27,20/Kč 690,-

 JN 29
James & Nicholson 02.0029
Piqué polo s náprsní kapsou,
dlouhý rukáv
210g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Pletený polokošilový límec a man-
žety na rukávech, krční lemovka,
knofl íky tón v tónu, našitá náprsní 
kapsa, dvojité švy na ramenou a
průramcích, boční rozparky, jemné
piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 23,60/Kč 595,-

 JN 22
James & Nicholson 02.0022
Piqué polo s dlouhým rukávem z
těžké bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Pletený polokošilový límec a manže-
ty na rukávech, knofl íková léga se 3 
knofl íky tón v tónu, krční lemovka,
dvojité švy na krku, ramenou a
průramcích, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 23,60/Kč 595,-
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JNN 34 
James && Nicholsson | 02.0034

JNN 9393444
JamJames es & N& Nicicholslslsolssooon ono | 00002.02.02.02.0934934934

 JN 966
James & Nicholson | 000222.0966666

JN 969655
James & N& Nichicholsolsonon | 0| 00002.02.02.022 996596555

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 34
James & Nicholson 02.0034
Piqué polo s kontrastními pruhy
210g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Pletený polokošilový límec a
manžety na rukávech, půlměsícová
podsádka na krku, krční lemovka, 
knofl íky tón v tónu, dvojité švy na 
ramenou, rukávech a okrajích, boční 
rozparky, klasické piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 20,60/Kč 520,-

JN 934
James & Nicholson 02.0934
Dámské piqué polo s kontrastními
pruhy
220g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Pletený polokošilový límec a man-
žety na rukávech, krční lemovka,
knofl íky tón v tónu, dvojité švy na 
ramenou, rukávech a okrajích, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 20,20/Kč 510,-

 JN 966
James & Nicholson 02.0966
Pánské piqué polo Coldblack®
215g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Knofl íková léga se 3 knofl íky tón
v tónu, krční lemovka v kontrastní 
barvě, pruh v kontrastní barvě na
límci a rukávu, UV ochrana 50+
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 37,20/Kč 940,-

JN 965
James & Nicholson 02.0965
Dámské piqué polo Coldblack
215g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, knofl íková léga s
5 knofl íky tón v tónu, krční lemovka 
v kontrastní barvě, pruh v kontrastní 
barvě na límci a rukávu, UV ochrana
50+
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 37,20/Kč 940,-
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 JN 964 
James & Nicholson | 02.0964

 JN 969 
James & Nicholson | 02.0969

JN 707 6 
James & NNichic olson | 02.0706

JJJJN NNN 70005 55
James & NNNicichichcc olsolsonoonnno | 002.2.02 0.07070050505777

JN 20 
James & Nicholson on | 0| 00022.02 020

Kragen, Knopfl eiste 
d hl

f b

Kragen, Knopfl eiste Kragen, Knopfl eiste Kragen, Knopfl eiste
d hld hl

f bf b

Kragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eiste
placket and side slits in d hld hld hl

contrasting colorKontrastfarbearbeKontrastfarbeKontrastfarbeKontrastfarbeKontrastfarbe

Kragen, Knopfl eistegen, Knopfl Kragen, Knopfl eiflKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eisteKragen, Knopfl eiste
p ylacket and side slits inplacket and side slits inund Seitenschlitze in und Seitenschlitze iund Seitenschlitze in und Seitenschlitze und Seitenschlitze in und Seitenschlitze inund Seitenschlitze inund Seitenschlitze inund Seitenschlitze in und Seitenschlitze inund Seitenschlitze in

ast gt ast aatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 964
James & Nicholson

02.0964
Pánské piqué polo s kost-
kovaným límcem
195g/m², 100% česaná
prstencová bavlna
Konfekční button-down
límeček, lem v límci, na
vnitřní straně knofl íkové légy 
a na bočních rozparcích, 3
knofl íky v kontrastní barvě, 
půlměsícová podsádka tón v
tónu, jemné piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1
€ 22,60/Kč 570,-

 JN 969
James & Nicholson

02.0969
Dámské piqué polo s kost-
kovaným límcem
195g/m², 100% česaná
prstencová bavlna
Konfekční límec, lem v límci,
na vnitřní straně knofl íkové
légy a na bočních rozparcích,
4 knofl íky v kontrastní barvě, 
půlměsícová podsádka tón v
tónu, jemné piqué
S – M – L – XL – XXL

50 1
€ 22,60/Kč 570,-

Pánské žerzejové melírované polo
170g/m², 65% polyester, 35% bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, knofl íková léga se 3 knofl íky, pruh v
kontrastní barvě na pleteném límci a na manžetách, vhodné 
pro sublimační tisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,60/Kč 420,-

Dámské žerzejové melírované polo
170g/m², 65% polyester, 35% bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, knofl íková léga s 5 knofl íky v kon-
trastní barvě, pruh v kontrastní barvě na pleteném límci a na 
manžetách, vhodné pro sublimační tisk
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,60/Kč 420,-

Piqué polo
200g/m², 100% bavlna
Pletený polokošilový límec, krční lemovka, částečně knofl íky 
tón v tónu, dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích, 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10 € 15,70/Kč 395,-
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JJN 569
Jammes e & Nicholson onon | 0| 0| 2.2.02.. 569

JJNN 565688
Jamaammmmmes eses & N& Nichicholsolson on | 0| 0| 0022.02.2. 565686685656

 JN 918
Jaaames & Nicholsolson on |||| 02.091888

JN 3353 6 
James && N& icholson | 0| 0| 02.02.02.2.0353535565

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 569
James & Nicholson 02.0569
Pánské žerzejové elastické polo
170g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Pletený polokošilový límec a manže-
ty na rukávech s pruhy v kontrastní 
barvě, krční lemovka, knofl íky tón
v tónu, boční rozparky, stříbrný
povrch (antibakteriální úprava,
potlačující zápach)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 26,60/Kč 675,-

JN 568
James & Nicholson 02.0568
Dámské žerzejové elastické polo
170g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Lehce vypasovaný střih, pletený 
polokošilový límec a manžety na
rukávech s pruhy v kontrastní barvě,
úzká dlouhá knofl íková léga s 5
knofl íky tón v tónu, krční lemovka, 
boční rozparky, stříbrný povrch
(antibakteriální úprava, potlačující 
zápach)
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 26,60/Kč 675,-

 JN 918
James & Nicholson 02.0918
Piqué polo
190g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Pletený polokošilový límec a man-
žety na rukávech, krční lemovka,
knofl íky v perleťovém vzhledu, dvo-
jité švy na ramenou a průramcích,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 15,80/Kč 400,-

JN 356
James & Nicholson 02.0356
Dámské elastické piqué polo
200g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan
Ležérní střih, pletený polokošilový 
límec, krční lemovka, 3 knofl íky v 
perleťovém vzhledu, boční rozparky, 
prodloužená záda, měkké, jemně 
strukturované elastické piqué
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 16,10/Kč 405,-
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JN NN 710 0 0000
James & N& N& N& NNichholsolsolsolsolsolsooon | 0002.02.00710710710

 JN 7099
JamJames & Nichholson | 002.0709

JN 18880 0
James & & N& Nichicholsolsonono | 0| 02.02.002.01180180180

JN 980 
James & Nicholssonon | 02.098098000

JNNNNNNN 979799
JamJammeese && N& Nichicholsolson on | 0| 02.02.02.02.097997999

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 710
James & Nicholson 02.0710
Pánské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Klasický střih, pletený límec, knofl íková léga 
se 3 knofl íky, pletené manžety na rukávech, 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,90/Kč 605,-

 JN 709
James & Nicholson 02.0709
Dámské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, pletený límec, hluboká
knofl íková léga s 5 knofl íky, pletené manžety 
na rukávech, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,90/Kč 605,-

Dámské elastické piqué polo s dlouhým rukávem
200g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Pletený polokošilový límec, dlouhá úzká knofl íková léga,
dvojité švy na ramenou a průramcích, boční rozparky, měkké,
jemně strukturované elastické piqué
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 19,-/Kč 480,-

Pánské slubové polo „Urban“
180g/m², 100% bavlna, single jersey ze slubové příze
Pletený polokošilový límec, knofl íková léga se 3 knofl íky, 
manžety na rukávech v kontrastní barvě, ozdobné švy v kon-
trastní barvě, zesílené boční rozparky s kontrastním pásem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 26,80/Kč 680,-

Dámské slubové polo „Urban“
180g/m², 100% bavlna, single jersey ze slubové příze
Vypasovaný střih, pletený polokošilový límec, knofl íková 
léga s 5 knofl íky, manžety na rukávech v kontrastní barvě, 
ozdobné švy v kontrastní barvě, zesílené boční rozparky s
kontrastním pásem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 26,80/Kč 680,-
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JJJJJNNNNN 772727272666
JamJaJa es esess & N& Nichicholsolson on nn | 0| 0| 02.02.02.07267266

JN 7725
JamJamJamJamJameses es es es & N& N& N& N& Nichichcholsolsolso ononono | 002.02.02.02.0725

 JN 728
James & Nicholson | 02.02.00728728

JJN N 727 7 
James  & N& ichholsolslsooonnon | 0| 002.002.00727

 JN 26 
James & Nicicholson | 02.000260

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

JN 726
James & Nicholson 02.0726
Pánské piqué polo s kontrastní légou
240g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na
rukávech, stojatý límec a knofl íková léga
uvnitř v kontrastní barvě, 2 knofl íky tón v
tónu, boční rozparky, pruhy v kontrastní 
barvě na límci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,60/Kč 595,-

JN 725
James & Nicholson 02.0725
Dámské piqué polo s kontrastní légou
240g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, pletený polokošilový
límec a manžety na rukávech, stojatý límec a
knofl íková léga uvnitř v kontrastní barvě, 4
knofl íky tón v tónu, boční rozparky, pruhy v 
kontrastní barvě na límci
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,60/Kč 595,-

Pánské piqué polo s kontrastní légou
240g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech s pruhy v
kontrastní barvě, knofl íková léga uvnitř v kontrastní barvě, 3 
knofl íky tón v tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,60/Kč 595,-

Dámské piqué polo s kontrastní légou
240g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, pletený polokošilový límec a manžety na
rukávech s pruhy v kontrastní barvě, knofl íková léga uvnitř v 
kontrastní barvě, 4 knofl íky tón v tónu, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,60/Kč 595,-

Piqué polo s náprsní kapsou
210g/m², 60% bavlna, 40% polyester
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, krční 
lemovka, knofl íky tón v tónu, našitá náprsní kapsa, dvojité 
švy na ramenou a průramcích, boční rozparky, jemné piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 19,60/Kč 495,-
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 K242 
Kariban | 20.K242

 K241 
Kariban | 20.K241

K2399
Kariban | 2000.K239399

K240000
Kariban ||| 2020.K2.K24040

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

K242
Kariban 20.K242
Dámské piqué polo
220g/m², 100% česaná bavlna,
oxford grey: 90% bavlna, 10% 
viskóza
Lehce vypasovaný střih, žebrovaný 
pletený límec, knofl íková léga se 
2 knofl íky, dvojité švy, ozdobná 
stuha v kontrastní barvě v límci a na
bočních rozparcích, pratelné na 60°
(oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 18,15/Kč 460,-

K241
Kariban 20.K241
Pánské piqué polo
220g/m², 100% česaná bavlna,
oxford grey: 90% bavlna, 10% 
viskóza
Žebrovaný pletený límec, knofl íková
léga se 3 knofl íky, dvojité švy, 
ozdobná stuha v kontrastní barvě v
límci a na bočních rozparcích, pra-
telné na 60° (oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 20,15/Kč 510,-

 K239
Kariban 20.K239
Pánské elastické piqué polo
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Žebrovaný límec s krční lemovkou, 
knofl íková léga se 3 knofl íky, žebro-
vaný úplet na manžetách, boční 
rozparky a dvojité prošívání
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 21,20/Kč 535,-

 K240
Kariban 20.K240
Dámské elastické piqué polo
„Brooke“
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, žebrovaný límec
s krční lemovkou, knofl íková léga
se 2 knofl íky, žebrovaný úplet na 
manžetách, boční rozparky a dvojité 
prošívání
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 21,20/Kč 535,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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 K209 
Kariban | 20.K2K2K2K 090909

K210
Karararibababan | 20.K210

K244
Kariban | 20.K244

 K243
Kariban | 20.K243

 K245 
Kariban | 20.K2K245

K2555552
Karibann |nn 20.K222252525

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K209
Kariban 20.K209
Pánské piqué polo z bio bavlny
220g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna,
heather barvy: 80% certifi kovaná bio bavlna, 
20% polyester, grey heather: 70% certifi kovaná 
bio bavlna, 30% viskóza
žebrovaný límec a manžety, knofl íková léga se 3 
knofl íky tón v tónu, krční lemovka, zesílené boční 
rozparky, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 21,20/Kč 535,-

 K210
Kariban 20.K210
Dámské piqué polo z bio bavlny
220g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna,
heather barvy: 80% certifi kovaná bio bavlna, 
20% polyester, grey heather: 70% certifi kovaná 
bio bavlna, 30% viskóza
žebrovaný límec a manžety, knofl íková léga se 4 
knofl íky tón v tónu, krční lemovka, zesílené boční 
rozparky, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 21,20/Kč 535,-

 K244
Kariban 20.K244
Dámské piqué polo s dlouhým rukávem
220g/m², 100% bavlna, oxford grey: 90%
bavlna, 10% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený límec, kno-
fl íková léga se 2 knofl íky, dvojité švy, ozdobná 
stuha v kontrastní barvě v límci a na bočních
rozparcích, pratelné na 60° (oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 20,75/Kč 525,-

 K243
Kariban 20.K243
Pánské piqué polo s dlouhým rukávem
220g/m², 100% bavlna, oxford grey: 90%
bavlna, 10% viskóza
Žebrovaný pletený límec, knofl íková léga se 3 
knofl íky, žebrované manžety vyztužené elasta-
nem, dvojité švy, ozdobná stuha v kontrastní 
barvě v límci a na bočních rozparcích, pratelné na
60° (oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 24,05/Kč 610,-

 K245
Kariban 20.K245
Pánské kontrastní piqué polo
220g/m², 100% bavlna
Spodní strana límce a prošívané švy vzadu v kon-
trastní barvě (kromě bílé barvy), léga se 2 knofl í-
ky s 3-barevným detailem uvnitř, krční lemovka
v kontrastní barvě, zesílené boční rozparky s kon-
trastním pásem, pruh v kontrastní barvě na límci 
a manžetách rukávů v žebrovaném úpletu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 29,65/Kč 750,-

 K252
Kariban 20.K252
Dámské kontrastní piqué polo
220g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, spodní strana límce a prošívané
švy vzadu v kontrastní barvě (kromě bílé barvy), 
hluboká knofl íková léga s 5 knofl íky s kontrast-
ním pásem a dekorativním prošíváním uvnitř,
krční lemovka v kontrastní barvě, zesílené boční 
rozparky s kontrastním pásem, prodloužená záda, 
pruh v kontrastní barvě na límci a manžetách
rukávů v žebrovaném úpletu
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 25,35/Kč 640,-

BIO
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KK26262 
Kararibaib n || 22020.K2.K22K26626

K262663 3 3
Kariban | | 20202 .K2.K2.K2636363

K22666
Kariban | 202 .K2KK 2666

K23322
Kariban | 2000 K.KK2K2KK23232

K237
Kariban | 20.K237

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K262
Kariban 20.K262
Pánské žerzejové polo
180g/m², 100% česaná bavlna, grey
heather/french navy heather: 60% bavlna, 
40% polyester
Léga se 3 kovovými knofl íky, sedlo, pletené
manžety na rukávech, dvojité švy na lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 12,60/Kč 320,-

 K263
Kariban 20.K263
Dámské žerzejové polo
180g/m², 100% česaná bavlna, grey
heather/french navy heather: 60% bavlna, 
40% polyester
Vypasovaný střih, léga se 4 kovovými kno-
fl íky, sedlo, pletené manžety na rukávech, 
dvojité švy na lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 12,60/Kč 320,-

Baseballové piqué polo
200g/m², 100% bavlna, piqué
Žebrovaný pletený límec, knofl íková léga se 2 knofl íky tón v 
tónu, krční lemovka, raglánový rukáv a lemování v kontrastní 
barvě, dvojité švy na rukávech a v pase
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 21,-/Kč 530,-

2-barevné piqué polo „Flag“
220g/m², 65% polyester, 35% bavlna, piqué
Žebrovaný pletený límec, knofl íková léga se 3 knofl íky tón 
v tónu, vsadky v kontrastní barvě na boku a pod rukávem,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 20,70/Kč 525,-

Pánské žerzejové polo „Ray“
210g/m², 100% bavlna
2-barevné pruhované polo, hladký límec, knofl íková léga se 
3 knofl íky, žebrovaný úplet na rukávech, boční rozparky s
ozdobnou stuhou a dvojitými švy
M – L – XL – XXL

20 5 € 27,10/Kč 685,-
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Oscar MMMMMen 
NEOBLU | 24.44.44 3190

OOscccscaraaa Wommenenn 
NEOEOBLBLUULU | || 24.3191

OOOOOctc ave MeM n n
NEENEONE BBBLUB  | 24.3572

BaumwolleBaumwolle
i d

aaaa
mercerizovanámercerisiertemercerisiertemercerisierte mercerisiertemercerisiertemercerisiertemercerisiertmercerisiertmercerisiertemercerisiertmercerisiert

aumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Oscar Men
NEOBLU 24.3190
Pánské žerzejové polo
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, single jersey
Žerzejový límec, tepelně lepené 
manžety a lem, 3 knofl íky tón v
tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 22,55/Kč 570,-

Oscar Women
NEOBLU 24.3191
Dámské žerzejové polo
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, single jersey
Žerzejový límec, tepelně lepené 
manžety a lem, 5 knofl íků tón v
tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 22,55/Kč 570,-

 Octave Men
NEOBLU 24.3572
Pánské žerzejové polo
120g/m², 100% bio bavlna, single
jersey
Žerzejový límec, tepelně lepené 
manžety a lem, 3 knofl íky tón v
tónu, karbonový povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 16,85/Kč 425,-

BIO
ORGANIC

optic white

deep black

soº  blue

night blue

optic white

deep black

soº  blue

night blue
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OOwweweween n MeM n
NEOBLBLUUUU | || 24.3188

OOwewenn WoWWoW mememememen
NEONEOBLUBLU | 24.244.4.31831831818899

OO20202222 0080800
Neueuuueue tratraaaall |ll 7777 .20.208088080808

OOO22229898989 00 00
NeuNeuuutratratral | | 77777 .22.2222.2 80808

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Owen Men
NEOBLU 24.3188
Pánské piqué polo
215g/m², 100% bavlna
Žebrovaný límec a manžety, skrytá 
knofl íková léga, 3 knofl íky tón v 
tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 17,95/Kč 455,-

 Owen Women
NEOBLU 24.3189
Dámské piqué polo
215g/m², 100% bavlna
Žebrovaný límec a manžety, skrytá 
knofl íková léga, 4 knofl íky tón v 
tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 17,95/Kč 455,-

 O20080
Neutral 77.2080
Pánské piqué polo z bio bavlny
235g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
fair trade
Plochý pletený límec, užší střih na
paži a rameni, pletené manžety
na rukávech, 2 knofl íky z lisované
bavlny, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 28,30/Kč 715,-

 O22980
Neutral 77.2280
Dámské piqué polo z bio bavlny
235g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
fair trade
Lehce vypasovaný střih, plochý
pletený límec, pletené manžety
na rukávech, 2 knofl íky z lisované
bavlny, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 28,30/Kč 715,-

BIO
ORGANIC

optic white

deep black

soº  grey

soº  blue*

deep blue*

night blue

white* black*

dark heather sport grey*

military bottle green

green lime

yellow orange

red bordeaux

purple light blue

dusty indigo royal

navy* sapphire
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 4001 
Promodoro | 40.4001

 4005 
Promodoro | 40.4005

4444020202020200 0 000
ProProProromodmodmodmodoroorooror || 40.40.40240200

 40225 5
Promodooo oroo | 40.40.0.0 40240240225555

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 4001
Promodoro 40.4001
Pánské piqué polo „Superior“
220g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, sports grey: 85% bavlna,
15% viskóza
Knofl íková léga se 3 knofl íky tón
v tónu, krční lemovka, otevřené 
manžety rukávů, boční rozparky,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

50 5 € 21,50/Kč 545,-

4005
Promodoro 40.4005
Dámské piqué polo „Superior“
220g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, sports grey: 85% bavlna,
15% viskóza
Knofl íková léga se 3 knofl íky tón
v tónu, krční lemovka, otevřené 
manžety rukávů, boční rozparky,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 20,-/Kč 505,-

 4020
Promodoro 40.4020
Pánské pracovní žerzejové polo
180g/m², 100% předepraná česaná
prstencová bavlna, single jersey
Otevřené manžety rukávů, 3
knofl íky tón v tónu, boční rozparky, 
poutka uvnitř v postranním švu,
neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 18,65/Kč 470,-

4025
Promodoro 40.4025
Dámské pracovní žerzejové polo
180g/m², 100% předepraná česaná
prstencová bavlna, single jersey
Půlměsícová podsádka na krku,
otevřené manžety rukávů, 3 knofl íky 
tón v tónu, boční rozparky, poutka 
uvnitř v postranním švu, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 17,40/Kč 440,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black

graphite steel grey

new light grey sports grey

ash brown

forest kelly green

wild lime gold

orange fi re red

burgundy alaskan blue

royal navy

turquoise

white black

charcoal new light grey

jade fi re red

royal navy
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 566M 
Russell | 10.566M

 566F 
Russell | 10.566F

508MM MMMM
Russell | 101010010 505050.5008M8M8M8

55508FF
RusRusRusssell | 1101010.508F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 566M
Russell 10.566M
Pánské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% Lycra®
Vypasovaný střih, plochý pletený
límec, léga se 3 barevně odlišnými
knofl íky, látkový pruh podél ramen-
ního švu tón v tónu, zesílené boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 23,70/Kč 600,-

 566F
Russell 10.566F
Dámské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% Lycra®
Vypasovaný střih, delší střih, plochý
pletený límec, léga se 4 barevně od-
lišnými knofl íky, látkový pruh podél 
ramenního švu tón v tónu, zesílené 
boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 23,70/Kč 600,-

 508M
Russell 10.508M
Pánské piqué polo z bio bavlny
215g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna
Knofl íková léga s příčným švem, 
krční lemovka se vzorem rybí kosti, 
knofl íky tón v tónu, žebrovaný
úplet, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 23,20/Kč 585,-

 508F
Russell 10.508F
Dámské piqué polo z bio bavlny
215g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna
Knofl íková léga s příčným švem, 
krční lemovka se vzorem rybí kosti, 
knofl íky tón v tónu, žebrovaný
úplet, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 21,50/Kč 545,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white black

convoy grey light oxford

classic red burgundy

fuchsia azure blue

bright royal french navy

sky

white black

dark olive stone

natural burgundy

aqua french navy
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 567M 
Russell | 10.567M

5567FF
RRusssell | 101 .5667F7F

 599M 
Russell | 10.59999MM

577M 
Russell | 10.577M

5555557777777777 F F 
RusRusRusss elseseselelseel  |l | 110101 .5.57.57.577F7FF7F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 567M
Russell 10.567M
Pánské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% Lycra®,
light oxford: 88% bavlna, 7%
viskóza, 5% Lycra®
Vypasovaný střih, úzký límec, 3
knofl íky tón v tónu, krátké boční 
rozparky se vzorem rybí kosti na 
vnitřní straně, 1-barevné lemování 
podél ramenního švu, žebrovaný
úplet, neutrální velikostní štítek, lze
sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 23,90/Kč 605,-

567F
Russell 10.567F
Dámské elastické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% Lycra®,
light oxford: 88% bavlna, 7%
viskóza, 5% Lycra®
Vypasovaný střih, úzký límec, 3
knofl íky tón v tónu, krátké boční 
rozparky se vzorem rybí kosti na 
vnitřní straně, 1-barevné lemování 
podél ramenního švu, žebrovaný
úplet, neutrální velikostní štítek, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 23,90/Kč 605,-

Piqué polo
215g/m², 65% polyester, 35% prstencová bavlna
Plochý pletený límec a manžety s dvojitým strukturovaným
pruhem, zesílené ramenní švy, boční rozparky, odolný mate-
riál, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL* – 6XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 16,95/Kč 430,-

Pánské piqué polo „Ultimate“
215g/m², 100% česaná bavlna
Pletený límec, knofl íková léga se 3 knofl íky, krční lemovka a 
boční rozparky s vnitřní výztuží ve vzhledu rybí kosti, pletené
manžety na rukávech, 1 náhradní knofl ík, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 6 € 21,90/Kč 555,-

Dámské piqué polo „Ultimate“
215g/m², 100% česaná bavlna
Vypasovaný střih, pletený límec, knofl íková léga se 2 knofl í-
ky, krční lemovka a boční rozparky s vnitřní výztuží ve vzhle-
du rybí kosti, otevřené rukávy s dvojitými švy na manžetách, 
1 náhradní knofl ík, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 21,90/Kč 555,-

white

black

light oxford

classic red

burgundy

bright royal

french navy

white

black

convoy grey

light oxford

classic red

burgundy

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

bottle green

classic red

burgundy

sky

azure

bright royal

french navy

white

black

titanium

bottle green

classic red

burgundy

sky

azure

bright royal

french navy
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 569M 
Russell | 10.569M

 569F 
Russell | 10.569F

533939BBB
Russell l | 10100.539B

539F 
Russell | 10.539F

55393939M M 
Russselsell |l |l 1010.53.535 9M9M

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 569M
Russell 10.569M
Piqué polo
200g/m², 100% prstencová bavlna
Pletený límec, knofl íková léga 
se 2 knofl íky tón v tónu, pletené 
manžety na rukávech, 1 náhradní 
knofl ík, zesílené ramenní švy, boční 
rozparky
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL**
– 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 16,05/Kč 405,-

 569F
Russell 10.569F
Dámské piqué polo
200g/m², 100% prstencová bavlna,
light oxford: 93% bavlna, 7% 
polyester
Pletený límec, knofl íková léga se 2
knofl íky tón v tónu, otevřené rukávy 
s dvojitými švy na manžetách, 1
náhradní knofl ík, zesílené ramenní 
švy, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 16,05/Kč 405,-

Dětské piqué polo
215g/m², 65% polyester, 35% prstencová bavlna
Krční lemovka, jedinečná dvojitá vazba příze, robustní, 
snadná péče
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 14,60/Kč 370,-

Dámské piqué polo
215g/m², 65% polyester, 35% prstencová bavlna
Ležérní střih, krční lemovka, 1 náhradní knofl ík, zesílené 
ramenní švy, boční rozparky, ideální také jako pracovní oděv,
jedinečná dvojitá vazba příze
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 16,20/Kč 410,-

Piqué polo
215g/m², 65% polyester, 35% prstencová bavlna
Krční lemovka, 1 náhradní knofl ík, zesílené ramenní švy, 
ideální také jako pracovní oděv, jedinečná dvojitá vazba příze
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL** – 6XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 16,20/Kč 410,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* **

black**

bottle green

classic red

fuchsia

sky

bright royal

french navy* **

white

black

bottle green

classic red

fuchsia

sky

bright royal

french navy

white

black

light oxford

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

bright royal

french navy

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green*

bright red

classic red

sky

bright royal*

french navy*

white* **

black*

convoy grey

light oxford*

bottle green*

yellow

bright red

classic red*

burgundy

purple

sky

bright royal* **

french navy* **
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 Planet Meen nnnn nn
SOL'S | 25.3566

Planeeeet t WoWomeennn n
SOL'S | 255.35.5 5755

 Perfect LSL MMenen 
SOL'S | 25.2087

PPere fefectct LLSLSL WWWWWomomomomenen
SOLS 'S S | 2| 25.25.2083083

 Perfect WWomen 
SOL'S | 25.1135

 Perfefefefeect MMeen 
SOL'S | 222| 25.1..111341341341

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Planet Men
SOL'S 25.3566
Pánské piqué polo z bio bavlny
170g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Rovný střih, límec a manžety rukávů v 1x1 žebro-
vaném úpletu, knofl íková léga se 2 knofl íky tón v 
tónu, náhradní knofl ík na vnitřní straně bočního 
švu, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5 € 12,-/Kč 305,-

 Planet Women
SOL'S 25.3575
Dámské piqué polo z bio bavlny
170g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Lehce vypasovaný střih, límec a manžety rukávů 
v 1x1 žebrovaném úpletu, knofl íková léga se 3 
knofl íky tón v tónu, náhradní knofl ík na vnitřní 
straně bočního švu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 12,-/Kč 305,-

 Perfect Women
SOL'S 25.1135
Dámské piqué polo
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, char-
coal mel.: 60% bavlna, 40% polyester, dark grey: 
85% bavlna, 15% viskóza, heather oxblood/
heather denim: 57% bavlna, 38% polyester, 5% 
elastan
Delší střih, pletený límec a léga se 3 knofl íky, 
pletené manžety na rukávech, 1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 13,40/Kč 340,-

 Perfect Men
SOL'S 25.1134
Pánské piqué polo
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, char-
coal mel.: 60% bavlna, 40% polyester, dark grey: 
85% bavlna, 15% viskóza, heather oxblood/
heather denim: 57% bavlna, 38% polyester, 5% 
elastan
Vypasovaný střih, pletený límec a léga se 2 kno-
fl íky, pletené manžety na rukávech, 1 náhradní 
knofl ík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 13,40/Kč 340,-

 Perfect LSL Men
SOL'S 25.2087
Pánské piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% česaná bavlna, charcoal
melange: 60% bavlna, 40% polyester, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza, ash: 98%
bavlna, 2% viskóza
1x1 žebrovaný pletený límec a manžety, kno-
fl íková léga se 2 knofl íky, krční lemovka, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 18,65/Kč 470,-

 Perfect LSL Women
SOL'S 25.2083
Dámské piqué polo s dlouhým rukávem
180g/m², 100% česaná bavlna, charcoal
melange: 60% bavlna, 40% polyester, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza, ash: 98%
bavlna, 2% viskóza
Vypasovaný střih, límec v 1x1 žebrovaném úple-
tu, knofl íková léga se 3 knofl íky, krční lemovka,
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 18,65/Kč 470,-

BIO
ORGANIC

white

black

grey melange

bottle green

red

royal blue

french navy

white

black

grey melange

bottle green

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal melange

dark grey

melange grey

pure grey

kelly green

apple green

gold

orange

red

creamy pink

heather oxblood

creamy blue

sky blue

slate blue

royal blue

heather denim

french navy

aqua

white

black

charcoal melange

dark grey

melange grey

pure grey

kelly green

apple green

gold

orange

red

creamy pink

heather oxblood

creamy blue

sky blue

slate blue

royal blue

heather denim

french navy

aqua

white

black

charcoal 
melange

grey melange

ash

bottle green

apple green

orange

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

ash

apple green

orange

red

royal blue

french navy
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 People 
SOL'S | 25.1310

 Spring II 
SOL'S | 25.1362

Summer IIIII 
SOL'S | 25.1342222

PPPPasasasassion
SSOLSSOS 'S 'S S | 25.13388

Summer KKidsds II
SOL'S | 25.13455

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 People
SOL'S 25.1310
Dámské piqué polo
210g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, límec a manžety na rukávech v 1x1 žebro-
vaném úpletu, knofl íková léga se 4 knofl íky tón v tónu, krční 
lemovka, rovný pas s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 17,45/Kč 440,-

 Spring II
SOL'S 25.1362
Piqué polo
210g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza, ash: 98% bavlna, 2% viskóza
1x1 žebrovaný límec, zesílená knofl íková léga se 3 knofl íky 
tón v tónu, krční lemovka, rovný pas s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 17,45/Kč 440,-

Piqué polo
170g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza, ash: 98% bavlna, 2% viskóza
Žebrovaný pletený límec, zesílená knofl íková léga se 3 kno-
fl íky tón v tónu, krční lemovka, rovný pas s bočními rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,80/Kč 275,-

Dámské piqué polo
170g/m², 100% česaná prstencová bavlna, melange grey:
85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený límec, zesílená knofl í-
ková léga se 4 knofl íky tón v tónu, krční lemovka, rovný pas 
s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,80/Kč 275,-

Dětské piqué polo
170g/m², 100% česaná prstencová bavlna
1x1 žebrovaný límec, knofl íková léga se 3 knofl íky tón v 
tónu, vyztužená krční lemovka, rovný pas s bočními rozparky
  4 Y       6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

50 5 € 10,55/Kč 265,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

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

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

kelly green

yellow

orange

red

pink

sky blue

royal blue

navy

atoll blue
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Pasadenna a a MeM n 
SOLS 'S | 25.057777

PPasadena Womemm n 
SOLLLL'S |  25.0578

 Preescs ott Womeen n
SOOLO 'S | 225.1376

Prescott Men
SOL'S | 25.1377

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Pasadena Men
SOL'S 25.0577
Pánské piqué polo
200g/m², 100% prstencová bavlna,
melange grey/orange: 85% bavlna, 
15% viskóza
Vypasovaný střih, plochý pletený 
límec, knofl íková léga se 3 knofl íky, 
boční rozparky, pruh v kontrastní 
barvě na ramenou a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 22,-/Kč 555,-

Pasadena Women
SOL'S 25.0578
Dámské piqué polo
200g/m², 100% prstencová bavlna,
melange grey/orange: 85% bavlna, 
15% viskóza
Vypasovaný střih, plochý pletený 
límec, knofl íková léga s 3 knofl íky, 
boční rozparky, pruh v kontrastní 
barvě na límci a rukávech
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 22,-/Kč 555,-

 Prescott Women
SOL'S 25.1376
Dámské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey
Knofl íková léga se 3 knofl íky tón v
tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,55/Kč 370,-

Prescott Men
SOL'S 25.1377
Pánské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
prstencová bavlna, single jersey
žebrovaný pletený límec, knofl íková 
léga se 3 knofl íky tón v tónu, vyztu-
žená krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 14,55/Kč 370,-

white/navy

white/aqua

black/white

black/lime

melange grey/orange

grey melange/
french navyfrench navy

forest green/white

lime/white

red/white

royal blue/white

french navy/white

french navy/neon
orangeorange

white

black

dark grey

khaki

lemon

orange

red

orchid pink

royal blue

french navy

atoll blue
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Winter II 
SOL'S | 25.1353

Pododiumm
SOL'S S | 2| 25.1317317

Phoenixxxx MMene  
SOL'S | 25.1708777

PPPPhohoennix WWomomenen 
SOOOL'S S || 25..170909

Prime Men 
SOL'S | 25.0571

PPrime Women
SOLSO 'S | 2| 5.0573

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Prime Men
SOL'S 25.0571
Pánské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 65% polyester, 35% prstencová 
bavlna
1x1 žebrovaný pletený límec a manžety na ruká-
vech, vyztužená krční lemovka, náhradní knofl ík 
na vnitřní straně bočního švu, 3 knofl íky tón v 
tónu, zesílené ramenní švy, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5 € 17,95/Kč 455,-

 Prime Women
SOL'S 25.0573
Dámské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 65% polyester, 35% prstencová 
bavlna
1x1 žebrovaný pletený límec a manžety na ruká-
vech, vyztužená krční lemovka, náhradní knofl ík 
na vnitřní straně bočního švu, 3 knofl íky tón v 
tónu, zesílené ramenní švy, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 17,95/Kč 455,-

 Winter II
SOL'S 25.1353
Piqué polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza, charcoal
melange: 60% bavlna, 40% polyester
Zesílená knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, 
krční lemovka, rovný pas s bočními rozparky, 1 
náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 26,20/Kč 665,-

 Podium
SOL'S 25.1317
Dámské piqué polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná prstencová bavlna,
melange grey: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený límec, 
knofl íková léga se 4 knofl íky tón v tónu, krční 
lemovka, boční rozparky
S – M – L – XL

50 5 € 26,20/Kč 665,-

 Phoenix Men
SOL'S 25.1708
Pánské elastické piqué polo
220g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5%
elastan, charcoal melange: 56% bavlna, 39% po-
lyester, 5% elastan, grey melange: 82% bavlna, 
13% viskóza, 5% elastan
Vypasovaný střih, límec a manžety na rukávech
v 1x1 žebrovaném úpletu, krční lemovka, 3
knofl íky tón v tónu, boční rozparky, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 28,70/Kč 725,-

 Phoenix Women
SOL'S 25.1709
Dámské elastické piqué polo
220g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5%
elastan, charcoal melange: 56% bavlna, 39% po-
lyester, 5% elastan, grey melange: 82% bavlna, 
13% viskóza, 5% elastan
Vypasovaný střih, límec a manžety na rukávech
v 1x1 žebrovaném úpletu, hluboká léga s 5
knofl íky tón v tónu, krční lemovka, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 28,70/Kč 725,-

white

black

dark grey

grey melange

ash

pure grey

sand

army

chocolate

bottle green

kelly green

gold

orange

red

burgundy

dark purple

sky blue

royal blue

french navy

aqua

white

black

grey melange

sand

chocolate

golf green

red

burgundy

sky blue

royal blue

navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

hibiscus

ultramarine

french navy

mint
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PPatatrioto  
SOLSOL'S 'S | 25.005765

PPPPPPatatririotot WWWWomomen 
SOL'SSSSS S | 2| 25.15 4074077

PPririncnce e 
SOLSOL'S'S | 2| 25.15.1369369

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný střih, 1x1 žebrovaný pletený límec a manžety
na rukávech, léga se 2 knofl íky s textilní páskou v kontrastní 
barvě, zesílené boční rozparky s kontrastním pásem, 2-barev-
né pruhy na spodní straně límce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 26,90/Kč 680,-

Dámské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný střih, 1x1 žebrovaný pletený límec a manžety na
rukávech, léga se 3 knofl íky uvnitř s textilní páskou v kon-
trastní barvě, zesílené boční rozparky s kontrastním pásem, 
2-barevné pruhy na spodní straně límce
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 26,90/Kč 680,-

Piqué polo 2-barevné
190g/m², 100% česaná prstencová bavlna, melange grey/
pink: 85% bavlna, 15% viskóza
Límec a manžety v kontrastní barvě, 2 knofl íky tón v tónu, 
boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,20/Kč 640,-

white/red white/black dark grey

bud green red burgundy

heritage blue royal blue french navy

white/red white/black red

royal blue french navy

white/french
ynavy black/light grey black/red

melange grey/
ppink

apple green/
french

lemon/french 
ynavy

red/french navy sky/french navy french navy/
white
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Polo Men
Stedman | 05.30000

Polo WWWoWoWWW mmen 
Steedmadmadmadmadman |n |n |n |n | 0050505.331100

PPPPoolooooo oooo „Henry“
SteStedmdmdmmam n n |n  |n |n | 05.9050

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Piqué polo
170g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85%
prstencová bavlna, 15% viskóza
Žebrovaný pletený límec, léga se 2 knofl íky-imitace želvovi-
ny, krční lemovka, bez manžet na rukávech, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 12,90/Kč 325,-

Dámské piqué polo
170g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85%
prstencová bavlna, 15% viskóza
Žebrovaný pletený límec, knofl íková léga se 2 knofl íky tón v 
tónu, krční lemovka, bez manžet na rukávech, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 12,90/Kč 325,-

Pánské piqué polo „Henry“
225g/m², 100% česaná prstencová bavlna, piqué
Plochý žebrovaný úplet na límci a rukávech, knofl íková léga 
se 2 knofl íky tón v tónu, kontrastní pás na krku a na bočních
rozparcích, manžety na rukávech, neutrální velikostní štítek, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 15,80/Kč 400,-

white* black opal* grey 
heather

bottle
ggreen kiwi bright lime

yellow orange brilliant
gorange scarlet red* burgundy deep berry

light blue bright royal navy blue* blue
gmidnight ocean blue

white* black opal* grey heather kiwi bright lime

yellow brilliant
gorange scarlet red burgundy light blue

ocean blue bright royal navy blue*

white black opal slate grey crimson red

true blue marina blue bahama green
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 7000 
Tee Jays | 18.7000

 1404 
Tee Jays | 18.1404

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Piqué Club Polo
187g/m², 95% recyklovaný polyester, 5% elastan
Vypasovaný střih, prodyšný materiál, plochý pletený límec, knofl íková léga se 3 knofl íky tón v 
tónu, elastické manžety na rukávech, regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 29,10/Kč 735,-

Těžké pánské luxusní elastické piqué polo
215g/m², 95% dvakrát předsražená, česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, 5%
elastan
Lehce vypasovaný střih, pletený límec s elastanem, krční lemovka, žebrované manžety na 
rukávech, dvojité švy na ramenou a průramcích, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 31,55/Kč 800,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

BIO
ORGANIC

white black* dark grey dark green

dusty orange red electric blue navy*

white black navy
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 1405 
Tee Jays | 18.1405

 145 
Tee Jays | 18.0145

144400
Tee Jays s | 1| 18.18 1440440

1444411
TeeTee JaJ ys | 118.18 441441

1200000000 0
Tee Jays s | 1| 1| 18 188.18. 2222000200

Pima BaumwollePima Baumwollep a ba ama Baumwoma Bma Baumwomp a c ttpma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 1405
Tee Jays y 18.1405
Pánské luxusní elastické piqué 
polo z těžké bavlny
215g/m², 95% dvakrát předsraže-
ná, česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 5% elastan,
dvojité zhuštěné mini piqué
Lehce vypasovaný střih, pletený lí-
mec s elastanem, zesílená knofl íková 
léga se 3 knofl íky tón v tónu, krční 
lemovka, žebrované manžety na
rukávech, dvojité švy na ramenou,
rukávech a okrajích, boční rozparky,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 32,-/Kč 810,-

 145
Tee Jays y 18.0145
Dámské luxusní elastické piqué
polo z těžké bavlny
215g/m², 95% dvakrát předsraže-
ná, česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 5% elastan,
dvojité zhuštěné mini piqué
Plochý pletený límec s elastanem,
zesílená knofl íková léga s 5 knofl íky
tón v tónu, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 32,-/Kč 810,-

Pánské polo z pima bavlny
200g/m², 100% dvakrát předepraná proti srážení enzyma-
ticky praná pima bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, hladký 2-vrstvý látkový límec, úzká knofl í-
ková léga s 4 tmavými perleťovými knofl íky, zesílené ramenní 
švy, velmi měkká, hladká tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 35,80/Kč 905,-

Dámské polo z pima bavlny
200g/m², 100% dvakrát předepraná proti srážení enzyma-
ticky praná pima bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, hladký 2-vrstvý látkový límec, úzká knofl í-
ková léga s 5 tmavými perleťovými knofl íky, zesílené ramenní 
švy, velmi měkká, hladká tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 35,80/Kč 905,-

Pánské piqué polo „Power“
190g/m², 65% dvakrát předsražená, česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 35% polyester
Plochý pletený límec, bez manžet na rukávech, knofl íky tón v
tónu, štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 18,70/Kč 475,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white* black* dark grey* powder grey stone

kit chocolate dark olive forest green leaf green

red deep red wine grape light blue

fl int stone azure indigo denim navy*

white

black

dark grey

leaf green

navy

white

black

dark grey

leaf green

navy

white

black

dark grey

forest green

red

navy

white black dark grey stone kit

chocolate dark olive forest green leaf green red

deep red wine rose grape light blue

azure denim indigo navy
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11407
Teee JJays | 18.14407444

1140404008
Tee JaJaysssy | 18.1408

114444144 0 
TeeTee JaJayysysys y | 18.1410

1412
Tee Jays | 18.14122222

2404 0 
Tee Jays | 118.28888 40040040000

Náprsní kapsaChest PocketChest PocketBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttasche

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 1407
Tee Jaysy 18.1407
Pánské elastické piqué polo z těžké
bavlny
215g/m², 95% dvakrát předepraná česaná
prstencová bio bavlna, 5% elastan, dvojité
zhuštěné mini piqué
Lehce vypasovaný střih, pletený límec s 
elastanem v pruhovaném designu, zesílená
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, pá-
sek na ramenou a krční lemovka, žebrované
manžety na rukávech v pruhovaném designu,
dvojité švy na ramenou, rukávech a okrajích,
boční rozparky, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 32,-/Kč 810,-

 1408
Tee Jaysy 18.1408
Dámské elastické piqué polo z těžké 
bavlny
215g/m², 95% dvakrát předepraná česaná
prstencová bavlna, 5% elastan, dvojité 
zhuštěné mini piqué
Lehce vypasovaný střih, pletený límec s 
elastanem v pruhovaném designu, zesílená
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, pá-
sek na ramenou a krční lemovka, žebrované
manžety na rukávech v pruhovaném designu,
dvojité švy na ramenou, rukávech a okrajích,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 32,-/Kč 810,-

Módní elastické piqué polo
215g/m², 95% dvakrát předsražená, česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 5% elastan, dvojité zhuštěné 
mini piqué
Vypasovaný střih, button-down stojáček ze stejného materiá-
lu, elegantní úzké manžety, delší střih zad s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 33,25/Kč 840,-

Módní elastické piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% dvakrát předsražená, česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 5% elastan, dvojité zhuštěné 
mini piqué
Vypasovaný střih, button-down stojáček ze stejného materiá-
lu, elegantní úzké manžety, delší střih zad s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 39,50/Kč 1,000,-

Pánské piqué polo s náprsní kapsou
185g/m², 60% předepraná bavlna, 40% polyester
Pletený límec, léga se 2 perleťovými knofl íky, krční lemovka, 
našitá náprsní kapsa, dvojité švy na ramenou, rukávech a
lemu, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 22,90/Kč 580,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white/navy

black/white

dark grey/white

navy/white

black

denim

white

black

denim

black

dark grey

heather grey

royal

navy
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Tee Jays | 18.1400

 1401 
Tee Jays | 18.1401

140066
TeeTee JaJaJays ys y | 1| 18.18 18.14064 6

146 
Teeee  Jays | 18.01464

1409 
Tee Jays | 18.1409440940

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 1400
Tee Jays y 18.1400
Piqué polo z těžké bavlny
215g/m², 100% dvakrát předepraná česaná
prstencová bavlna
Pletený límec, zesílená knofl íková léga se 2 
knofl íky tón v tónu, souvislá lemovka kolem 
krku a na ramenou, žebrované manžety na
rukávech, dvojité švy na ramenou, rukávech
a okrajích, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 23,35/Kč 590,-

 1401
Tee Jays y 18.1401
Dámské piqué polo z těžké bavlny
215g/m², 100% dvakrát předepraná česaná
prstencová bavlna
Lehce vypasovaný střih, knofl íková léga se 4 
knofl íky tón v tónu, souvislá lemovka kolem 
krku a na ramenou, boční rozparky, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 23,35/Kč 590,-

Pánské elastické piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% dvakrát předsražená, česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 5% elastan, dvojité zhuštěné 
mini piqué
Vypasovaný střih, plochý pletený límec s elastanem, knofl íko-
vá léga se 3 knofl íky tón v tónu, krční lemovka, manžety na 
rukávech s elastanem, zesílené boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 37,85/Kč 960,-

Dámské luxusní elastické piqué polo s dl. rukávem
215g/m², 95% dvakrát předsražená, česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 5% elastan, dvojité zhuštěné 
mini piqué
Vypasovaný střih, plochý pletený límec s elastanem, knofl íko-
vá léga s 5 knofl íky tón v tónu, krční lemovka, manžety na
rukávech s elastanem, zesílené boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 37,85/Kč 960,-

Dámské luxusní elastické polo s výstřihem do V
215g/m², 95% dvakrát předepraná česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, dvojité zhuštěné mini piqué
Vypasovaný střih, plochý pletený límec s elastanem, výstřih
do V bez knofl íků, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 32,-/Kč 810,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

dark grey

navy

white

black

navy

white

black

navy

white

black

dark grey

fl int stone

navy
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Sweats



 Organic Crew Neck
B&C | 01.U31B

Orgr anic Crew NeN ck //wow men 
B&C | 01.W32B

OOOOrganic ZZippppppepepeped HoH od
B&C | 01.U35B

Orggananicic ZZipipped dd Hooodod //womemen n
B&C | 011.W36W36BB
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Organic Crew Neck
B&C 01.U31B
Pánská mikina z bio bavlny
280g/m², 80% předepraná česaná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, 20% polyester, heather 
grey: 71% bio bavlna, 25% polyes-
ter, 4% viskóza, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Rovný střih, krční lemovka se
vzorem rybí kosti, půlměsícová
podsádka z jednoduchého žerzeje
na vnitřní straně zad, povrch ze
100% bavlny, neutrální velikostní 
štítek, viditelný štítek s nápisem „Hi!
I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 23,15/Kč 585,-

Organic Crew Neck /
women
B&C 01.W32B
Dámská bio mikina
280g/m², 80% předepraná česaná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, 20% polyester, heather 
grey: 71% bio bavlna, 25% polyes-
ter, 4% viskóza, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Krční lemovka se vzorem rybí kosti, 
půlměsícová podsádka z jednodu-
chého žerzeje na vnitřní straně zad,
povrch ze 100% bavlny, neutrální 
velikostní štítek, viditelný štítek s
nápisem „Hi! I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 23,15/Kč 585,-

 Organic Zipped Hood
B&C 01.U35B
Pánská mikina s kapucí z bio 
bavlny
280g/m², 80% předepraná česaná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, 20% recyklovaný polyester, 
heather grey: 71% bavlna, 25%
polyester, 4% viskóza, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
Rovný střih, kapuce s podšívkou z 
jednoduchého žerzeje, stahovací 
šňůrka, krční lemovka se vzorem
rybí kosti, půlměsícová podsádka
z jednoduchého žerzeje na vnitřní 
straně zad, povrch ze 100% bavlny,
neutrální velikostní štítek, viditelný
štítek s nápisem „Hi! I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 35,35/Kč 895,-

Organic Zipped Hood 
/women
B&C 01.W36B
Dámská mikina s kapucí z bio
bavlny
280g/m², 80% předepraná česaná
prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, 20% recyklovaný polyester, 
heather grey: 71% bavlna, 25%
polyester, 4% viskóza, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
Kapuce s podšívkou z jednoduchého 
žerzeje, stahovací šňůrka, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, půl-
měsícová podsádka z jednoduchého
žerzeje na vnitřní straně zad, povrch
ze 100% bavlny, neutrální velikostní 
štítek, viditelný štítek s nápisem „Hi!
I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 35,35/Kč 895,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

o¹  white

black pure asphalt

heather grey mocha

forest green apple green

sage lime

yellow fi zz pure orange

red magenta pink

soº  rose burgundy

radiant purple blue fog

royal blue navy blue

white o¹  white

black pure asphalt

heather grey sage

red soº  rose

royal blue navy blue

ORGANIC SWEAT LINE
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 Organic Hooded 
B&C | 01.U33B

 Organic Hooded /women 
B&C | 01.W34B

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská mikina z bio bavlny s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, 20% recyklo-
vaný polyester, heather grey: 71% bavlna, 25% polyester, 4% viskóza
Rovný střih, kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, stahovací šňůrka, krční lemovka 
se vzorem rybí kosti, kapsy v bočních švech, půlměsícová podsádka z jednoduchého žerzeje
na vnitřní straně zad, zdrsněná vnitřní strana, neutrální velikostní štítek, viditelný štítek s
nápisem „Hi! I´m Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 29,20/Kč 740,-

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, 20% recyklo-
vaný polyester, heather grey: 71% bavlna, 25% polyester, 4% viskóza
Kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, stahovací šňůrka, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, kapsy v bočních švech, půlměsícová podsádka z jednoduchého žerzeje na vnitřní straně 
zad, zdrsněná vnitřní strana, neutrální velikostní štítek, viditelný štítek s nápisem „Hi! I´m
Organic“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 29,20/Kč 740,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

white o¹  white black pure asphalt heather grey mocha forest green apple green sage lime

yellow fi zz pure orange red magenta pink soº  rose burgundy radiant purple blue fog royal blue navy blue

ORGANIC SWEAT LINE
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 KING Crew Neck 
B&C | 01.U0010 K

QQQQQUUUUEUEEU ENN Crrew NNeNeN ckck 
B&CCCC | | | | 010001.0100 W011QQ

 KINNG HoHoHooodoo ed
B&C | 011.U02U0202KKKK

QQQQUEEN Hoooooddedded
B&C | | 01.W02Q

 KING ZiZiZiZippppppppedd HHooo d 
B&&C | 01.1 U030 KKKKK

 QUEEEN Zipppippepepepedddd HoHoHoHoH ododododod  
B&C | 01.WW0W03W0 QQ
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 KING Crew Neck
B&C 01.U01K
Pánská mikina
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% po-
lyester, heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza,
heather mid grey: 60% bavlna, 40% polyester
Rovný střih, odolná krční lemovka, půlměsícová podsádka z jed-
noduchého žerzeje na zádech, technologie PST příze, zdrsněná
vnitřní strana, ideální povrch pro potisk díky 100% bavlněnému
povrchu, měkký dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 24,70/Kč 625,-

 QUEEN Crew Neck
B&C 01.W01Q
Dámská mikina
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% po-
lyester, heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza,
heather mid grey: 60% bavlna, 40% polyester
Kulatý výstřih, krční lemovka, půlměsícová podsádka z jedno-
duchého žerzeje na zádech, technologie PST příze, povrch ze
100% bavlny, zdrsněná vnitřní strana, dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 24,70/Kč 625,-

 KING Hooded
B&C 01.U02K
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% po-
lyester, heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza,
heather mid grey: 60% bavlna, 40% polyester
Rovný střih, kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché 
stahovací šňůrky s kovovými konci, krční lemovka, půlměsícová
podsádka z jednoduchého žerzeje na zádech, technologie PST 
příze, povrch ze 100% bavlny, zdrsněná vnitřní strana, dvojitý
saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 32,65/Kč 825,-

 QUEEN Hooded
B&C 01.W02Q
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% po-
lyester, heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza,
heather mid grey: 60% bavlna, 40% polyester
Kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché stahovací 
šňůrky s kovovými konci, krční lemovka, půlměsícová podsádka z
jednoduchého žerzeje na zádech, technologie PST příze, povrch
ze 100% bavlny, zdrsněná vnitřní strana, dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 32,65/Kč 825,-

 KING Zipped Hood
B&C 01.U03K
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% po-
lyester, heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza,
heather mid grey: 60% bavlna, 40% polyester
Rovný střih, kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché 
stahovací šňůrky s kovovými konci, krční lemovka, skrytý kovový
zip, půlměsícová podsádka z jednoduchého žerzeje na zádech,
technologie PST příze, povrch ze 100% bavlny, zdrsněná vnitřní 
strana, dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 39,80/Kč 1,005,-

 QUEEN Zipped Hood
B&C 01.W03Q
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% po-
lyester, heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza,
heather mid grey: 60% bavlna, 40% polyester
Kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché stahovací 
šňůrky s kovovými konci, krční lemovka, skrytý kovový zip, 
půlměsícová podsádka z jednoduchého žerzeje na zádech,
technologie PST příze, povrch ze 100% bavlny, zdrsněná vnitřní 
strana, dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 39,80/Kč 1,005,-

white*

black pure*

asphalt*

heather mid grey

heather grey*

grey fog

khaki

bottle green

aqua green

yellow fi zz

pure orange

red*

magenta pink

soº  rose

dark cherry

radiant purple

nordic blue

royal blue*

navy blue*

pure sky

white*

black pure*

asphalt*

heather mid grey

heather grey*

khaki

red*

dark cherry

royal blue*

navy blue*
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##Set In
B&CB&C | 01.U01W

 #Set In /women
B&C | 01.W02W

#Hoodiieieie 
B&C | 01.U03333WW

 #Hooododo ieie //wommemm n
B&C | 01.WW04W04W WW
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 #Set In
B&C 01.U01W
Pánská mikina
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, 
další heather barvy: 60% bavlna, 
40% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Rovný střih, klasická mikina s 
kulatým výstřihem, půlměsícová
podsádka z jednoduchého žerzeje
na vnitřní straně zad, optimální po-
vrch pro potisk, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 16,60/Kč 420,-

 #Set In /women
B&C 01.W02W
Dámská mikina
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, 
další heather barvy: 60% bavlna, 
40% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
ženský střih, půlměsícová podsádka 
z jednoduchého žerzeje na vnitřní 
straně zad, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 16,60/Kč 420,-

 #Hoodie
B&C 01.U03W
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, 
další heather barvy: 60% bavlna, 
40% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Rovný střih, půlměsícová podsádka 
z jednoduchého žerzeje na vnitřní 
straně zad, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 22,65/Kč 575,-

 #Hoodie /women
B&C 01.W04W
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, 
další heather barvy: 60% bavlna, 
40% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Půlměsícová podsádka z jednodu-
chého žerzeje na vnitřní straně zad,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 22,65/Kč 575,-

white* black pure*

asphalt* heather asphalt

millennial khaki elephant grey

heather mid grey heather grey*

grey fog desert

nude heather dark
green

forest green kelly green

sage light jade

pale yellow solar yellow

melon orange pure orange

pink fi zz heather red

red* wine

candy pink pale pink

lavender heather purple

radiant purple heather royal
blue

royal blue* heather navy

navy blue* hawaiian blue

pure sky

# SWEAT LINE
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 ID.000000222 808080/2/2/200
B&C | 011.1.ID0ID0D0222

ID.00000033 808080/2/20 0 
B&C | 0111.ID0D0333

 ID.0044 4 8080/2/2/ 0 0 
B&C | 01.IDD0D04

 ID.202 50/5/5// 000
B&C | 01.I202

ID.203333 5050/5/50 0 
B&C | 01.I22002 33

 IDDD.D 205 50/50 0 0 0
B&&C || || 01.I205

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Kulatá pletenina, 1x1 žebrovaný úplet na límci, manžetách a
koncích lemu s elastanem, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 18,75/Kč 475,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Kulatá pletenina, podšitá kapuce se šňůrkou, manžety a pas 
v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, klokaní kapsa vpředu,
ramenní šev a průramky s plochým horním stehem, zdrsněná
vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 24,30/Kč 615,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Vysoký límec v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, vsazené
rukávy, manžety a pas v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem,
1/4 zip, skrytá zapínací léga (žádný kontakt kůže se zipem), 
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 30,30/Kč 765,-

Mikina
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Rovně vsazené rukávy, kulatý výstřih, manžety na rukávech 
a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, zdrsněná
vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

40 10 € 15,35/Kč 390,-

Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Kapuce se stahovací šňůrkou, rovně vsazené rukávy, 
manžety na rukávech a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu s
elastanem, klokaní kapsa, boční švy, zdrsněná vnitřní strana, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 21,45/Kč 545,-

Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
2-dílná podšitá kapuce s kulatou šňůrkou tón v tónu,
manžety na rukávech a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu s
elastanem, spirálový zip tón v tónu, klokaní kapsa, odsazené
dvojité švy na ramenou, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10 € 29,30/Kč 740,-

white

black*

anthracite

heather grey*

red

royal blue

navy*

white

black*

anthracite

heather grey*

red

royal blue

navy*

white

black

heather grey

red

navy

white

black

anthracite

heather grey

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red

burgundy

royal blue

navy

white

black

anthracite

heather grey

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red

burgundy

royal blue

navy

black

anthracite

heather grey

red
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Hoooodededddd
B&C | 01..0620620620000

Hoooooodeded d /kkk/kidididsssss ss
B&C | 011.1 068068811

Hoooooo dededd FuFuFuullllllllll Zip /kkikk dsds 
B&C | 001.010 06806868222

SSSSpipip dededeerr r r /m/m// en
B&CCCC || || 01.01.01.01 066444466

Set Innn
B&C | 01.0060060 0

Seetet IIn n /k/kididss sss
B&&C | 01.01.0680688000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fl eece
Podšitá kapuce se šňůrkou, klokaní kapsa na přední straně se 
zesílenými švy, dvojité švy na ramenou a rukávech, technolo-
gie PST příze, jemný měkký povrch
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 33,85/Kč 855,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fl eece
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, klokaní kapsa se zesílenými švy, 
ramenní šev a průramky s plochým horním stehem, technolo-
gie PST příze, jemný měkký povrch
3-4 – 5-6 – 7-8 – 9-11 – 12-14

20 5 € 24,45/Kč 620,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fl eece
Kapuce bez šňůrky, skrytý zip tón v tónu, technologie PST 
příze, jemný měkký povrch, malé srážení
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

20 5 € 32,95/Kč 835,-

Pánská mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fl eece
Vypasovaný střih, manžety na rukávech a v pase v 2x2 žebro-
vaném úpletu, 2 boční kapsy zabudované do ozdobných švů,
ploché švy s horním stehem, technologie PST příze, jemný
měkký povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 47,15/Kč 1,195,-

Mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fl eece
Límec, manžety rukávů a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu
s elastanem, technologie PST příze, jemný měkký povrch,
malé smrštění
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 25,30/Kč 640,-

Dětská mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fl eece
Límec, manžety rukávů a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu
s elastanem, technologie PST příze, jemný měkký povrch,
tkaný štítek pro jmenovku a cm údaje
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

30 5 € 18,-/Kč 455,-

black*

steel grey

heather grey

red*

royal blue

navy*

white

black

real green

red

sorbet

very turquoise

royal blue

navy

black

heather grey

red

royal blue

navy

black

navy

black*

steel grey

heather grey*

red*

royal blue*

navy*

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

113

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
Tr

ad
iti

on
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Bu

sin
es

s
W

or
kw

ea
r

Ba
by

, T
ow

el
s &

 
Un

de
rw

ea
r

Ac
ce

ss
or

ie
s

Sw
ea

ts
Ca

ps
 &

He
ad

w
ea

r
B&

C



 Premiummmmm Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2151 2

PPremium Setettt--I-- n Sweat 
F.O..L.L. | 16.2154

 Premim umu  Zip Neck Sweat 
F.OF.O.L.. | 16.16 2032

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
2-vrstvá kapuce, ploché šňůrky tón v tónu, krční lemovka z
jednoduchého žerzeje, žebrované manžety z bavlny/elastanu
na rukávech a lemu, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 27,40/Kč 695,-

Pánská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje, žebrované manžety z 
bavlny/elastanu na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL

36 6 € 21,65/Kč 545,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Límec s krční lemovkou z jednoduchého žerzeje, stojatý
límec, raglánový rukáv, pas a manžety na rukávech z žebro-
vané bavlny/elastanu, skrytý zip pro lepší potisk
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 29,55/Kč 745,-

black charcoal heather grey

classic olive red burgundy

royal blue deep navy

white black dark heather
g ygrey

heather grey bottle green red

burgundy royal blue deep navy

black charcoal heather grey classic olive

retro heather 
ggreen red vintage heather

red burgundy

retro heather 
yroyal royal blue vintage heather

ynavy deep navy
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Premium Hooodededed d SwS eat t JaJaJaJaccccket 
F.O.L. | 16.2034

Premimimiumummmm LLLadadady-y-y-y-FiFiFiFFitttt HHHHoodeededede JJacackek t
F.O.L. | 16....21121121121 8888

Premium Lady-Fit SwSwSwSwSweeae t Jacket
F.O.L. | 16.2116

PPPPrereremmimm umuu  Sweat Jacket tt 
F.OF.OF.OF.O L.L.L.L. | ||| 16.6.6.6.2228

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Premium Hooded Swe-
at Jacket
F.O.L. 16.2034
Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v
tónu a krční lemovka z jednoduché-
ho žerzeje, žebrované manžety na
rukávech a lemu, skrytý zip pro lepší 
potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 35,60/Kč 900,-

 Premium Lady-Fit 
Hooded Jacket
F.O.L. 16.2118
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v
tónu, krční lemovka z jednoduchého 
žerzeje, manžety a pas, skrytý zip, 2
našité kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 32,80/Kč 830,-

 Premium Lady-Fit 
Sweat Jacket
F.O.L. 16.2116
Dámská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Krční lemovka z jednoduchého 
žerzeje, raglánový rukáv, žebrované 
manžety z bavlny/elastanu na
rukávech a lemu, skrytý zip pro lepší 
potisk, 2 našité kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 30,55/Kč 775,-

 Premium Sweat Jacket
F.O.L. 16.2228
Mikina
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Krční lemovka z jednoduchého 
žerzeje, raglánový rukáv, pletené
manžety na rukávech a lemu, skrytý
zip pro lepší potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 36,20/Kč 915,-
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heather grey
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royal blue

deep navy
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black

heather grey
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 Classic Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2208

 Classic Lady-Fit Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2038

 Classic Kids Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2043

 Classic SSSSweweweweeatatatataa JJJJJacacaaackekekekeett ttt
F.O.L. | 16.22323330000

Classic Hoodeddd SwSwwwwSwweaeaeaeaeaaat ttttt JaJ ckccc et 
F.O.L. | 16.2062

 Claassssssssssiicici KKididddss Jacket
F.OF .L.L. || 16.16.6..6.6 20420 55

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v tónu, pletené manžety na
rukávech a lemu z bavlny/Lycry®, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 1 € 20,45/Kč 520,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v tónu,
žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a lemu,
klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 20,45/Kč 520,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, krční lemovka z jednoduchého
žerzeje, žebrované manžety na rukávech a lemu, našitá
klokaní kapsa
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4 € 16,80/Kč 425,-

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Stojatý límec s krční lemovkou z jednoduchého žerzeje, 
žebrované manžety z bavlny/elastanu na rukávech a lemu,
skrytý zip pro lepší potisk, úzký plný zip, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 27,70/Kč 700,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v tónu, krční lemovka z jed-
noduchého žerzeje, žebrované manžety na rukávech a lemu s
Lycrou®, skrytý zip pro lepší potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 4 € 28,30/Kč 715,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, krční lemovka z jednoduchého
žerzeje, žebrované manžety na rukávech a lemu, skrytý zip
pro lepší potisk, 2 našité kapsy
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4 € 20,65/Kč 520,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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black* ** ***

dark heather 
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heather grey* 
** ***
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deep navy* 
** ***
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red
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azure blue
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black
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vintage heather 
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retro heather 
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azure blue

royal blue

vintage heather 
navy

deep navy

white

black*

light graphite*

heather grey

deep navy*

white

black* **
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grey
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royal blue
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black
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red
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azure blue

royal blue

deep navy
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 Classic Set-In Sweat 
F.O.L. | 16.2202

 Classic Kids Set-In Sweat 
F.O.L. | 16.2041

Classic Raglan Sweat 
F.O.L. | 16.2216

Classic Elasticated Jog Pants 
F.O.L. | 16.4026

Classic Kids Jog Pants 
F.O.L. | 16.4051

Classic ZZip-Nece k Swweaeaee t 
F.O.L. | 16.211144

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje, hladce připojené
rukávy, žebrované manžety z bavlny/elastanu na krku, 
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 15,50/Kč 390,-

Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje, žebrované manžety 
na rukávech a lemu s Lycrou®
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 11,20/Kč 285,-

Tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Elastické ukončení nohavic, elastický pas se stahovací 
šňůrkou, boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 16,65/Kč 420,-

Dětské tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Elastické ukončení nohavic, elastický pas se stahovací 
šňůrkou, boční kapsy
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 13,10/Kč 330,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Límec s krční lemovkou z jednoduchého žerzeje, stojatý
límec, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a lemu,
skrytý zip pro lepší potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 4 € 25,90/Kč 655,-

Raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje tón v tónu, raglánové 
rukávy, pletené manžety na krku, rukávech a lemu s Lycrou®
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 15,50/Kč 390,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* **

black* ** ***

dark heather 
grey

heather grey* 
** ***

bottle green*

retro heather 
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sunfl ower*

red*

vintage heather 
red

burgundy*

sky blue

royal blue*

navy* ** ***

deep navy* 
** ***

vintage heather 
navy

white

black

heather grey

bottle green

retro heather 
green

sunfl ower

red

vintage heather 
red

burgundy

sky blue

retro heather 
royal

royal blue

navy

vintage heather 
navy

deep navy

white*

black* **

dark heather 
grey

heather grey* **

classic olive

bottle green

retro heather 
green

kelly green

red

vintage heather 
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burgundy

purple

royal blue

navy* **

vintage heather 
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deep navy* **

emerald

white* black heather grey navy deep navy black heather grey deep navy

white

black*
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bottle green

red

burgundy

royal blue

deep navy*
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 Lightweight Set-In Sweat
F.O.L. | 16.2156

Lightweight RRRaga lan Sweaat t 
F.O.L. | 16.2138

LLLLadaa y-Fit LW Ragaaa lan Sweat 
F.OFOFOFFO L.L.LL  | 16.2146

 Lightweight Jog Pants
F.O.L. | 16.4038

Lightweight Shorts
F.O.L. | 16.4036

a ge auta ge aut
not roughened hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau a ge auta ge aut
not roughened hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

a ge auta ge aut
not roughened hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Vsazené rukávy, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na 
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 12,65/Kč 320,-

Pánská raglánová mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Raglánový rukáv, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 12,65/Kč 320,-

Dámská raglánová mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Vypasovaný střih, raglánový rukáv, žebrované manžety z
bavlny/Lycry® na rukávu a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 12,65/Kč 320,-

Lightweight Jog Pants
F.O.L. 16.4038
Tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Elastický pas se šňůrkou, otevřené nohavice, boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 14,15/Kč 360,-

Lightweight Shorts
F.O.L. 16.4036
Teplákové kraťasy
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Elastický pas se šňůrkou, boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 11,30/Kč 285,-
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bottle green
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red
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azure blue
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black
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black
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black
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Lightweight Hooooodededdd SwSSweaeat t JaJaackckckckc ettet 
F.O.L. | 16.2144

Lady-Fit LW Hooded Sweaeaeae t t Jacket
F.O.L. | 16.2150

Lightweight Hoooodeedd SwSweeat t
F.O.L. | 16.2140

LLadady-y-FiFit t LiLighghghtwtwtweeieighghght t HoHHH oded Sweat 
F.OOOO.L..L. || 16.16.21421488

KKKKKKididids s s LiLighg tweighhgg t t HoHoodododded Sweat 
F.OO.L.LLL || 16.16 2009
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Lightweight Hooded 
Sweat Jacket
F.O.L. 16.2144
Pánská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kapuce s plochou šňůrkou tón v 
tónu, raglánový rukáv, žebrované 
manžety z bavlny/Lycry® na rukávu 
a lemu, skrytý zip pro lepší potisk, 2
našité kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 23,70/Kč 600,-

 Lady-Fit LW Hooded 
Sweat Jacket
F.O.L. 16.2150
Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Vypasovaný střih, raglánový rukáv, 
žebrované manžety z bavlny/Lycry®
na rukávu a lemu, skrytý zip pro 
lepší potisk, 2 našité kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 20,25/Kč 510,-

Pánská raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kapuce s plochou šňůrkou tón v tónu, raglánový rukáv,
žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a lemu,
klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 17,05/Kč 430,-

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Vypasovaný střih, kapuce s plochou šňůrkou tón v tónu, ra-
glánový rukáv, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu 
a lemu, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 17,05/Kč 430,-

Dětská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kapuce bez šňůrky, raglánový rukáv, žebrované manžety z 
bavlny/Lycry® na rukávu a lemu, klokaní kapsa
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 116    128      140         152           164

24 1 € 14,80/Kč 375,-
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 JN 40 
James & Nicholson | 02.0040

 JN 40K 
James & Nicholson | 02.040K

 JN 577777 
James & NNichiciic olson | 02.0057

 JN 47 
James & Nicholson | 022.02.02 02 04744

JJJJJJNN N 477K K 
JamJaamJameses ees & NNichhoolsolsonon | 00002.022 02. 47K

JJN N 5151 
JJJamJamJamJames es ess & N& N& N& ichichicholsolso on onon | 0| 0002.022.02.005105105
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mikina z těžké bavlny
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Půlměsícová podsádka na krku, krční lemovka, manžety s
elastanem, robustní ploché švy, vysoce kvalitní teplákovina se 
zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5 € 25,20/Kč 640,-

Dětská mikina z těžké bavlny
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Půlměsícová podsádka na krku, krční lemovka, manžety s
elastanem, robustní ploché švy, vysoce kvalitní teplákovina se 
zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

30 5 € 22,70/Kč 575,-

Mikina
300g/m², 100% česaná prstencová bavlna, enzymaticky
prané, French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Krční lemovka, manžety s elastanem, dvojité švy na kulatém 
výstřihu, rukávech a v pase
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 32,50/Kč 820,-

Mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, manžety s
elastanem, velká klokaní kapsa, vysoce kvalitní teplákovina se
zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 37,70/Kč 955,-

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, krční lemovka, manžety s
elastanem, velká klokaní kapsa, vysoce kvalitní teplákovina se
zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

30 5 € 28,80/Kč 730,-

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční 
lemovka, manžety s elastanem, klokaní kapsa, dvojité švy za-
ručují delší životnost, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 37,80/Kč 955,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

graphite

carbon

grey heather

brown

dark green

fern green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

grenadine

tomato

red

aubergine

light blue

sky blue

royal

petrol

navy

turquoise

pacifi c
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black

graphite

carbon

grey heather

brown

dark green

fern green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

grenadine

tomato

red
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sky blue

royal

petrol

navy

turquoise
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white

black

grey heather

stone

brown
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red

burgundy
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royal

navy

black
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carbon

grey heather

brown

dark green

fern green
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sun yellow

gold yellow

orange

tomato
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light blue

sky blue

royal

petrol

navy

turquoise

pacifi c

white

black

graphite

carbon

grey heather

brown

dark green

fern green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

grenadine

tomato

red

aubergine
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royal

petrol

navy

turquoise

pacifi c

white

black

grey heather

fern green

lime green

sun yellow

orange

pink

grenadine

tomato

red

sky blue

royal

navy

turquoise

pacifi c
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 JN 796 
James & Nicholson | 02.0796

 JN 795 
James & Nicholson | 02.0795

 JN 796K 
James & Nicholson | 02.796K

JJN N 757 5 
James & Nicholsonon | 0| 0000222.0222 755

JJJN 75566
Jammeses & Nicholssslsoon oo | 002 02.02.0756756

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 755
James & Nicholson

02.0755
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, 
2-vrstvá kapuce se šňůrkou,
krční lemovka, manžety s 
elastanem, klokaní kapsa,
zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL
– 3XL

30 5
€ 28,70/Kč 725,-

 JN 756
James & Nicholson

02.0756
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou,
krční lemovka, manžety s 
elastanem, klokaní kapsa,
zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

30 5
€ 28,70/Kč 725,-

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, manžety s elasta-
nem, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5 € 20,-/Kč 505,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční 
lemovka, manžety s elastanem, klokaní kapsa, zdrsněná
vnitřní strana, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 20,-/Kč 505,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce, krční lemovka, manžety s elastanem, klokaní 
kapsa, zdrsněná vnitřní strana, štítek TearAway
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 5 € 14,80/Kč 375,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black graphite dark grey grey heather ash brown olive dark green irish green lime green yellow

gold yellow orange pink red wine sky blue royal dark royal petrol navy turquoise

white black

graphite dark grey

grey heather ash

brown olive

dark green lime green

yellow gold yellow

orange red

wine pink

sky blue royal

dark royal navy

petrol turquoise
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 JN 794 
James & Nicholson | 02.0794

 JN 793 
James & Nicholson | 02.0793

 JN 80802222
Jammmes & Nichc olsolsonon | 0| 2.82.88020220000

JJJN 8002121 
Jammmes e & N& Nichcholsolson on | 0| 0002.8021
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 794
James & Nicholson 02.0794
Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Kulatý výstřih, krční lemovka, man-
žety s elastanem, zdrsněná vnitřní 
strana, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 5 € 14,80/Kč 375,-

JN 793
James & Nicholson 02.0793
Dámská raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, kulatý 
výstřih, krční lemovka, manžety s
elastanem, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 14,80/Kč 375,-

 JN 8022
James & Nicholson 02.8022
Pánská raglánová mikina
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kulatý výstřih, límec a manžety na 
rukávech s elastanem, krční lemov-
ka, etiketa na krku, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 1 € 30,40/Kč 770,-

JN 8021
James & Nicholson 02.8021
Dámská raglánová mikina
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Lehce vypasovaný střih, kulatý 
výstřih, límec a manžety na rukávech 
s elastanem, krční lemovka, etiketa
na krku, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 30,40/Kč 770,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white black

graphite dark grey

grey heather ash

brown olive

dark green irish green

lime green yellow

gold yellow orange

pink red

wine sky blue

royal dark royal

petrol navy

turquoise

white black

graphite black heather

grey heather ash

olive lime green

acid yellow orange

red carmine red melange

wine burgundy melange

rose melange cobalt

royal heather ink melange

light denim melange navy

petrol melange turquoise

glacier melange
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JN 8024 
James && N&&& icholson | 00002.8022424022

 JN 8023 
James & Nicholson | 02.88023023
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 8024
James & Nicholson 02.8024
Pánská raglánová mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 15% 
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, manže-
ty s elastanem, klokaní kapsa, boční 
dělící švy v přední části, zdrsněná
vnitřní strana, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

 JN 8023
James & Nicholson 02.8023
Dámská raglánová mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 15% 
polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá 
kapuce se šňůrkou, manžety s 
elastanem, klokaní kapsa, boční 
dělící švy v přední části, zdrsněná
vnitřní strana, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, 
manžety s elastanem, YKK zip, klokaní kapsa, boční 
dělící švy v přední části, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,80/Kč 1,260,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, manžety s elastanem, YKK
zip, klokaní kapsa, boční dělící švy v přední části, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 1 € 49,80/Kč 1,260,-

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
2-vrstvá kapuce, manžety s elastanem, YKK zip, klokaní 
kapsa, boční dělící švy v přední části, štítek TearAway
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

30 1 € 34,70/Kč 880,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

black

graphite

black heather

grey heather

ash

olive

lime green

acid yellow

orange

red

carmine red
gmelange

wine

burgundy
gmelange

rose melange

cobalt

royal heather

ink melange

light denim
gmelange

navy

petrol melange

turquoise

glacier
gmelange

ORGANIC SWEAT LINE
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James & Nicholson | 02.0354

JN 46 
James & Nicholson | 02.0046

JJJNNN 5252522 
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 JN 58 
James & Nicholson n | 02.0000058

 JN 352
James & Nicholson | 02.035222
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 355
James & Nicholson 02.0355
Pánská mikina Doubleface
380g/m², vnější strana: 55%
polyester, 45% bavlna, single jersey,
uvnitř: mikrofl eece
Kapuce s ochranou brady, vsazené
rukávy, elastické manžety na ruká-
vech a spodním lemu, klokaní kapsa,
ploché švy, šňůrka, zip a vnitřní 
strana v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 52,20/Kč 1,320,-

JN 354
James & Nicholson 02.0354
Dámská mikina Doubleface
380g/m², vnější strana: 55%
polyester, 45% bavlna, single jersey,
uvnitř: mikrofl eece
Vypasovaný střih, kapuce s ochra-
nou brady, vsazené rukávy, elastické 
manžety na rukávech a spodním
lemu, klokaní kapsa, ploché švy, 
šňůrka, zip a vnitřní strana v kon-
trastní barvě
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 52,20/Kč 1,320,-

 JN 46
James & Nicholson 02.0046
Pánská mikina
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, manžety s elastanem, boční 
kapsy se zipem, dvojité švy zaručují 
delší životnost, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, zdrsněná vnitřní strana, 
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 46,10/Kč 1,165,-

JN 52
James & Nicholson 02.0052
Dámská mikina
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti,
manžety s elastanem, boční kapsy
se zipem, dvojité švy zaručují 
delší životnost, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, zdrsněná vnitřní strana, 
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 45,70/Kč 1,155,-

 JN 58
James & Nicholson 02.0058
Mikina
300g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, enzymaticky prané, French
Terry (uvnitř nezdrsněné)
Krční lemovka, žebrovaný úplet 
v pase s elastanem, 2 zasouvací 
kapsy, dvojité švy na krku, rukávech
a v pase
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 37,-/Kč 935,-

JN 352
James & Nicholson 02.0352
Mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, enzymaticky prané, French
Terry (uvnitř nezdrsněné)
Stojatý límec, krční lemovka, elas-
tické žebrované manžety na krku,
okraji rukávů a na spodním lemu,
ploché švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,80/Kč 980,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/carbon black/red

carbon/orange sport grey/navy

grey heather/
p ppurple olive/lime green

fern green/
gg ppgraphite red/carbon

azure/navy navy/aqua

navy/red

white

black

grey heather

red

royal

navy

white black

grey heather stone

brown olive

red burgundy

blue royal

navy

white

black

carbon

sport grey

red

navy
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James & Nicholson | 02.8036
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James & Nicholson | 02.8035

 JN 8038 
James & Nicholson | 02.8038
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 8034
James & Nicholson 02.8034
Pánská dlouhá mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 15% 
polyester
Dvouvrstvá kapuce se šňůrkou a
zarážkou, manžety s elastanem,
zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,30/Kč 970,-

 JN 8033
James & Nicholson 02.8033
Dámská dlouhá mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 15% 
polyester
Dvouvrstvá kapuce se šňůrkou a
zarážkou, manžety s elastanem,
zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 38,30/Kč 970,-

 JN 8036
James & Nicholson 02.8036
Pánské tepláky
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Elastický pas se šňůrkou, cargo
kapsa se zapínáním na suchý zip, 
boční kapsy, 1 zadní kapsa, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 850,-

 JN 8035
James & Nicholson 02.8035
Dámské tepláky
300g/m², 85% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, 
15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Elastický pas se šňůrkou, boční kap-
sy, 1 zadní kapsa, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 850,-

 JN 8038
James & Nicholson 02.8038
Pánské teplákové šortky
85% česaná prstencová certifi kova-
ná organická bavlna, 15% polyester,
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Elastický pas se šňůrkou, cargo
kapsa se zapínáním na suchý zip, 2 
boční kapsy, 1 zadní kapsa, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 26,30/Kč 665,-

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

NEW NEW

NEW

BIO
ORGANIC

graphite

soº  grey

jade green

vanilla

light blue

navy

graphite

soº  grey

jade green

vanilla

soº  pink

light blue

navy

graphite vanilla navy graphite vanilla navy

graphite

vanilla

navy

LOUNGE COLLECTION
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 JN 776
James & Nicholson | 02.077677676

JJJN N N NNNNN 7777777775 5 555
Jammmmmmmeses ese &&& N&& ichholsolsolsolsssononono | 0| 000002.02.02.07757755775

JJNN 777788
JJamJammJ es es & N& NNichicholsolson on | 02.0778

JJJN 7777 7 777 7 
JamJamama eees & N& N& N& Nichichichic olson | | 0|| 2.0077777

 JN 963333
JamJ es & Niccccholson | 02.0963

JJJN N N N 966666669 2 22 2
JamJamJameseses es & N& NNichichchcholsolso ononon | 0 02.02.00962962962962

JN 4222222
James & Nicholson | 02.00422

JJJJNN N 5353553 
JJamJammJ mes es & N& Nichichholsolso ononon | 0| 0002.02.02.02.005305305053

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce s vnitřní stranou v kontrastní 
barvě, pletené manžety s elastanem, YKK
kovový zip, klokaní kapsa, pruh v kontrastní 
barvě na manžetách rukávů a v pase, zdrsně-
ná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 47,40/Kč 1,200,-

Dámská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce s 
vnitřní stranou v kontrastní barvě, pletené
manžety s elastanem, YKK kovový zip,
klokaní kapsa, pruh v kontrastní barvě na
manžetách rukávů a v pase, zdrsněná vnitřní 
strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 47,40/Kč 1,200,-

Pánská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce s vnitřní stranou v kontrastní 
barvě, pletené manžety s elastanem, klokaní 
kapsa, pruh v kontrastní barvě na manžetách 
rukávů a v pase, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

Dámská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce s 
vnitřní stranou v kontrastní barvě, pletené 
manžety s elastanem, klokaní kapsa, pruh v
kontrastní barvě na manžetách rukávů a v
pase, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

Pánská mikina s kapucí „Lifestyle“
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna,
20% polyester
2-vrstvá kapuce a šňůrka v kontrastní barvě,
manžety s elastanem, klokaní kapsa, ploché
švy tón v tónu, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,60/Kč 1,025,-

Dámská mikina s kapucí „Lifestyle“
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna,
20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce a 
šňůrka v kontrastní barvě, manžety s elasta-
nem, klokaní kapsa, ploché švy tón v tónu,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,60/Kč 1,025,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka 
se vzorem rybí kosti, manžety s elastanem,
klokaní kapsa, dvojité švy zaručují delší život-
nost, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 46,30/Kč 1,170,-

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se 
šňůrkou, krční lemovka se vzorem rybí kosti,
manžety s elastanem, klokaní kapsa, dvojité
švy zaručují delší životnost, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, zdrsněná vnitřní strana, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 46,40/Kč 1,175,-

white/navy

black/white

grey heather/
white

red/white

royal/white

navy/white

white/navy

black/white

grey heather/
white

red/white

royal/white

navy/white

o¹  white/grey
heather

black/grey 
heather

grey melange/
ynavy

green/navy

dark orange/
ynavy

red/grey 
heather

cobalt/grey
heather

navy/cobalt

white

black

grey heather

red

royal

navy
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KKKK4646464665555
Karrribaibaibiban |n | |n | 20202020.K4.K4.K4.K4K 6565656

K446
Kariban | 20.KKK4K4464646

K45453
Kariban |n | 2020.K4.K45353

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámská mikina s kontrastní kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Vypasovaný střih, podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůr-
kou, žebrované manžety na rukávech a v pase, klokaní kapsa 
s přístupem na sluchátka, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 24,70/Kč 625,-

Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůrkou, žebrované 
manžety na rukávech a v pase, klokaní kapsa s přístupem na
sluchátka, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 24,70/Kč 625,-

Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Podšitá kapuce v kontrastní barvě, žebrované manžety na 
rukávech a v pase, klokaní kapsa s přístupem na sluchátka,
zdrsněná vnitřní strana
  6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 5 € 24,40/Kč 615,-

*  tato barva dostupná 
jen u 20.K465
(dámská)

white/fi ne grey black/yellow black/red black/fi ne grey dark grey/black oxford grey/navy

light kelly green/white orange/white red/white fuchsia/fi ne grey purple/oxford grey sky blue/white

light royal blue/yellow light royal blue/white tropical blue/white navy/fi ne grey navy/red*

white/fi ne grey black/fi ne grey black/yellow black/red

oxford grey/navy light kelly green/
white red/white fuchsia/fi ne grey

purple/oxford 
g ygrey sky blue/white light royal blue/

white
light royal blue/

yyellow

navy/fi ne grey navy/red
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 K497 
Kariban | 20000.K4979

K4003333 
Kariban | 20.40.404 03

KKK484848800
Kariban | 20.K480

K481
Kariban | 20.K481

K438
Kariban | 20.K438

 K495555
Kariban | 20.K4KK 95

h f bh ¦h ¦hmateriál tričkaT-Shirt fabricT-Shirt fabricT-Shirtsto¦ T-Shirtsto¦ T-Shirtsto¦ T-Shirtsto¦ T-Shirtsto¦ T-Shirtsto¦ T-Shirtsto¦ 

a ge auta ge aut
not roughened hi i h
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not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

a ge autangeraut
not roughened hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K497
Kariban 20.K497
Unisex fl eecová bunda „Teddy“
320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Keprová krční lemovka, vsazené
rukávy v kontrastní barvě, patentky
v kontrastní barvě, 2 boční kapsy s
lemováním v kontrastní barvě, pruh
v kontrastní barvě na límci, rukávech
a manžetách v žebrovaném úpletu,
závěsné poutko, 3-vláknový kartá-
čovaný fl eece, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 31,80/Kč 805,-

 K4003
Kariban 20.4003
Unisex univerzitní bunda „Teddy“
320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
3-dílná kapuce s žerzejovou podšív-
kou, stahovací šňůrka v kontrastní 
barvě, keprová krční lemovka,
zapínání na patentky, 2 boční kapsy
s lemováním v kontrastní barvě, pruh
v kontrastní barvě na límci, rukávech
a manžetách v žebrovaném úpletu,
závěsné poutko, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 38,75/Kč 980,-

 K480
Kariban 20.K480
Pánská raglánová mikina z bio 
bavlny
300g/m², 80% certifi kovaná bio
bavlna, 20% polyester, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
Malá V-vložka na límci, krční lemov-
ka, raglánový rukáv, široké žebrova-
né manžety ve výstřihu, na rukávech
a lemu, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,60/Kč 520,-

 K481
Kariban 20.K481
Dámská raglánová mikina z bio
bavlny
300g/m², 80% certifi kovaná bio
bavlna, 20% polyester, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
Vypasovaný střih, malá V-vložka 
na límci, krční lemovka, raglánový
rukáv, široké žebrované manžety 
ve výstřihu, na rukávech a lemu,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 20,60/Kč 520,-

 K438
Kariban 20.K438
Mikina s kapucí
180g/m², 100% enzymaticky
praná česaná bavlna, oxford grey: 
10% viskóza, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kapuce bez podšívky se šňůrkou a 
krční lemovkou v kontrastní barvě, 
lem ze stejné látky, 2 klokaní kapsy, 
lehká látka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 25,55/Kč 645,-

 K495
Kariban 20.K495
Piqué mikina z bio bavlny
280g/m², 100% certifi kovaná 
bio bavlna, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kulatý výstřih, raglánový rukáv, pod-
šité žebrované manžety na rukávech
a manžetách, piqué úplet, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 35,15/Kč 890,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

black/red

oxford grey/white

oxford grey/black

red/white

ywine/oxford grey

light royal/white

navy/white

oxford grey/
ynavy/white

navy/oxford
g ygrey/white

black storm grey

grey heather sage

mossy green red

wine heather ocean blue 
heather

french navy
heather navy

white

black

oxford grey

red

light royal blue

navy

oxford grey

navy
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 K4013 
Kariban | 20.K013

 K4014 
Kariban | 20.K014

K471
Kariban | 20.K471

K494
Kariban | 200.K4944

K493 
Kariban | 20.K493

gemusterter Sto¦  gemusterter Sto¦  
patterned fabricin der Kapuzein der Kapuzein der Kapuzein der Kapuze

gemusterter Sto¦gemusterter Sto¦ggemusterter Sto¦emusterter Sto¦emusterter Sto¦emusterter Sto¦emusterter Sto¦emusterter Sto¦emusterter Sto¦
der Kapuder Kapuder Kapuder Kapuder Kapuder Kapuder Kapu
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not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtnnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K4013
Kariban 20.K013
Unisex mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná bavlna, 20%
polyester, kapuce: bavlněný žerzej
úzký střih, podšitá kapuce v
kontrastní barvě se šňůrkou, půlmě-
sícová podsádka na krku, žebrované
manžety na rukávech a lemu, klo-
kaní kapsy, 3-vláknový kartáčovaný 
fl eece, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 32,25/Kč 815,-

 K4014
Kariban 20.K014
Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná bavlna, 20%
polyester, kapuce: bavlněný žerzej
úzký střih, podšitá kapuce v
kontrastní barvě se šňůrkou, půlmě-
sícová podsádka na krku, žebrované
manžety na rukávech a lemu, klo-
kaní kapsy, 3-vláknový kartáčovaný 
fl eece, štítek TearAway
  6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 5 € 25,30/Kč 640,-

Dámská oversize mikina
270g/m², 91% bavlna, 9% polyester, light grey heather: 
87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
široký ležérní střih, velký výstřih, krční lemovka se vzorem
rybí kosti, neolemované zakončení dole, dvojité švy na 
manžetách
S/M – L/XL

20 5 € 20,20/Kč 510,-

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
270g/m², 91% certifi kovaná bio bavlna, 9% polyester,
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Ležérní střih, kapuce s žerzejovou podšívkou, keprová krční 
lemovka, vsazené rukávy, žebrovaný úplet na manžetách a 
lemu, neutrální velikostní štítek
S/M – L/XL

20 1 € 30,50/Kč 770,-

Organické teplákové šaty
270g/m², 91% certifi kovaná bio bavlna, 9% polyester, 
light grey melange: 87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza,
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Kulatý výstřih, raglánový rukáv, žebrovaný úplet na man-
žetách rukávů a manžetách, 2 boční kapsy s lemováním,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

15 1 € 35,65/Kč 900,-

NEW NEW

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

o¹  white

mellow yellow

navy

light grey 
heather

navy

o¹  white

black

sage

hibiscus red

pale pink

navy

light grey 
heather

black/mexican
skull

navy/mariniere

navy/red tartan black/skate 
ggraÈ  ti
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 KV23000066
Kariban | 20000.23.2306060

KV2307 
Kariban | 20.2330707

 KV2223131313111555 5
Kariban | 20000.23.2 15

KKK4444442222
Karibaaan |n |n | 2220222 .K442

KKK444433
KarKarKarKaribaibaibib n |n 2020.K4.K444343343

 K444
KarK iban | 202000.K444444444
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská vintage mikina s kapucí
350g/m², 80% bavlna, 20% polyester, ash heather: 79%
bavlna, 20% polyester, 1% viskóza, soº -touch
Podšitá kapuce, šňůrka v kontrastní barvě, dvojitá krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, pletené manžety na rukávech
a lemu, kovový zip, klokaní kapsy, speciální úprava pro
dosažení sepraného vzhledu - tento proces vede k barevným
odchylkám, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 62,60/Kč 1,585,-

Dámská vintage mikina s kapucí
350g/m², 80% bavlna, 20% polyester, ash heather: 79%
bavlna, 20% polyester, 1% viskóza, soº -touch
Podšitá kapuce, šňůrka v kontrastní barvě, dvojitá krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, pletené manžety na rukávech
a lemu, kovový zip, klokaní kapsy, speciální úprava pro
dosažení sepraného vzhledu - tento proces vede k barevným 
odchylkám, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

16 1 € 54,80/Kč 1,385,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 100% bavlna, French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Podšitá kapuce zkřížená na přední straně, boční pletené 
manžety, pletenina na kapuci, rukávech a manžetách, klokaní 
kapsa, speciální úprava pro dosažení sepraného vzhle-
du - tento proces vede k barevným odchylkám, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 47,15/Kč 1,195,-

Mikina z těžké bavlny
360g/m², 80% předepraná prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, silikonové praní
Kulatý výstřih s žebrovaným pleteným límcem a s detailem 
křížového stehu, vnitřní strana krční lemovky v kontrastní 
barvě, vsazené rukávy, široké žebrované manžety na ruká-
vech a lemu, LSF (low shrinkage fl eece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 37,25/Kč 940,-

Mikina s kapucí z těžké bavlny
360g/m², 80% předepraná prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, silikonové praní
Ležérní střih, límcová vsadka a kapuce v kontrastní barvě 
(šedá), 2-vrstvá kapuce, vsazené rukávy, široké žebrované 
manžety na rukávech a lemu, klokaní kapsa, LSF (low shrink-
age fl eece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 47,35/Kč 1,200,-

Mikina z těžké bavlny s kapucí
360g/m², 80% předepraná prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, silikonové praní
Límcová vsadka a kapuce v kontrastní barvě (šedá), 2-vrstvá
kapuce, vsazené rukávy, široké žebrované manžety na
rukávech a lemu, YKK zip, klokaní kapsy, LSF (low shrinkage
fl eece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 53,55/Kč 1,355,-

vintage charcoal slub grey heather ash heather vintage dark red night blue heather vintage navy vintage charcoal vintage marsala vintage denim vintage navy

white black dark grey oxford grey

dark khaki red light royal blue navy

white black dark grey oxford grey

dark khaki red light royal blue navy

white black dark grey oxford grey

dark khaki red light royal blue navy
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M7333 
Mantis | 70.0000700733

M74 
Mantis | 700.0 007074

M194
Mantis | 70.011911 4

M128
Mantis | 70.0128

M140 
Mantis | 70.014000
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 M73
Mantis 70.0073
Pánská mikina s kapucí „Super-
star“
330g/m², 80% certifi kovaná bio
bavlna, 20% polyester, organická
bavlna nebo v přeměně na organic-
kou (IC 2), broušený povrch (tzv. 
broskvová slupka)
3-dílná kapuce s vafl ovou vnitřní 
podšívkou, přírodně barevná
plochá bavlněná šňůrka, dvojitá
krční lemovka, raglánový rukáv,
2x2 žebrovaný úplet na rukávech a
v pase s elastanem, klokaní kapsa,
ploché švy, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,50/Kč 925,-

 M74
Mantis 70.0074
Dámská mikina s kapucí „Super-
star“
330g/m², 80% certifi kovaná bio
bavlna, 20% polyester, organická
bavlna nebo v přeměně na organic-
kou (IC 2), broušený povrch (tzv. 
broskvová slupka)
Lehce vypasovaný střih, 3-dílná 
kapuce s vafl ovou vnitřní podšívkou,
přírodně barevná plochá bavlněná
šňůrka, dvojitá krční lemovka, ra-
glánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet 
na rukávech a v pase s elastanem,
klokaní kapsa, ploché švy, zdrsněná 
vnitřní strana, štítek TearAway,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

20 5 € 28,50/Kč 720,-

Mikina
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% recyklovaný 
polyester (rPET), heather grey melange: 71% certifi kovaná 
bio bavlna, 21% recyklovaný polyester (rPET), 8% viskóza,
organická bavlna nebo v přeměně na organickou (IC 2), 
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
žebrovaný pletený límec, krční lemovka se vzorem rybí kosti,
vsazené rukávy, štítek TearAway, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 29,50/Kč 745,-

Dámská mikina „Flash Dance“
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% recyklo-
vaný polyester, heather grey melange: 85% certifi kovaná 
bio bavlna, 8% polyester, 7% viskóza, organická bavlna 
nebo v přeměně na organickou (IC 2), French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
široký ležérní střih, široký výstřih padající přes rameno s
otevřenými okraji, 3/4 raglánový rukáv se zahnutými okraji, 
rovný lem s dvojitými švy, štítek TearAway, pratelné na 40°
S – M – L – XL

30 5 € 24,50/Kč 620,-

Dámská crop mikina s kapucí
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% recyklo-
vaný polyester, heather grey melange: 71% bavlna, 21% 
polyester, 8% viskóza, organická bavlna nebo v přeměně na 
organickou (IC 2), French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Krátký střih, ležérní střih, 3-dílná kapuce, nízko položená 
ramena, extra dlouhé žebrované manžety s otvorem na palec, 
extra dlouhá stahovací šňůrka, štítek TearAway, pratelné na
40°
XS – S – M – L – XL

30 5 € 31,50/Kč 795,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Nelson Men
NEOBLU 24.3194
Pánská raglánová mikina
400g/m², 85% bavlna, 15%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kulatý výstřih, raglánový rukáv,
žebrované manžety na rukávech
a lemu, žerzejová půlměsícová
podsádka
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 33,05/Kč 835,-

Nelson Women
NEOBLU 24.3195
Dámská raglánová mikina
400g/m², 85% bavlna, 15%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kulatý výstřih, raglánový rukáv,
žebrované manžety na rukávech
a lemu, žerzejová půlměsícová
podsádka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 33,05/Kč 835,-

 Nicholas Men
NEOBLU 24.3196
Pánská mikina s kapucí
400g/m², 85% česaná bavlna,
15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kapuce se stahovací šňůrkou, krční 
lemovka, žebrované manžety na
rukávech a lemu, klokaní kapsa, půl-
měsícová podsádka na zadní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 41,55/Kč 1,050,-

Nicholas Women
NEOBLU 24.3197
Dámská mikina s kapucí
400g/m², 85% česaná bavlna,
15% polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Kapuce se stahovací šňůrkou, krční 
lemovka, žebrované manžety na
rukávech a lemu, klokaní kapsa, půl-
měsícová podsádka na zadní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 41,55/Kč 1,050,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, fair trade
Ležérní střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, 
raglánový rukáv, žebrované manžety na rukávech a lemu, 
klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 46,70/Kč 1,180,-

Pánská mikina z bio bavlny s kapucí
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, fair trade
Ležérní střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka,
raglánový rukáv, žebrované manžety na rukávech a lemu, 
klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 46,70/Kč 1,180,-

Dětská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická
bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, raglánový rukáv, žebrované
manžety na rukávech a lemu, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní 
strana
92/98 – 104/110 – 116/122 – 128/134 – 140/146 –
152/158

50 5 € 38,40/Kč 970,-

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, žebrované man-
žety na rukávech a lemu, YKK zip, klokaní kapsa, zdrsněná
vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 54,30/Kč 1,375,-

Pánská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech a lemu, YKK zip, klokaní 
kapsa, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 54,30/Kč 1,375,-

Dětská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická
bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, žebrované manžety na rukávech
a lemu, YKK zip, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana
92/98 – 104/110 – 116/122 – 128/134 – 140/146 –
152/158

50 5 € 45,65/Kč 1,155,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Unisex bio raglánový svetr
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, fair trade
Ležérní střih, krční lemovka, raglánový rukáv, žebrované manžety na rukávech a lemu, 
zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 37,90/Kč 960,-

Dětská raglánová mikina z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, fair trade
Krční lemovka, raglánový rukáv, žebrované manžety na rukávech a lemu, zdrsněná vnitřní 
strana
92/98 – 104/110 – 116/122 – 128/134 – 140/146 – 152/158

50 5 € 28,-/Kč 710,-

 O73501
Neutral 77.7301
Unisex bio mikina
300g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, fair trade
Krční lemovka, raglánový rukáv, žebrované manžety na rukávech a lemu, skrytý YKK zip, 2 
boční kapsy, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 58,10/Kč 1,470,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 5290
Promodoro 40.5290
Pánská mikina
320g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Stojatý límec, manžety a lem s
elastanem, plný skrytý zip tón 
v tónu, 2 boční kapsy se zipem,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

25 1 € 42,70/Kč 1,080,-

 5295
Promodoro 40.5295
Dámská mikina
320g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Stojatý límec, manžety a lem s
elastanem, plný skrytý zip tón 
v tónu, 2 boční kapsy se zipem,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 41,95/Kč 1,060,-

 5099
Promodoro 40.5099
Pánská mikina
320g/m², 100% česaná prsten-
cová bavlna, ash: 99% bavlna, 1% 
viskóza, sports grey: 89% bavlna,
11% viskóza
Výstřih, manžety na rukávech a lem
s elastanem, zdrsněná vnitřní strana,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

25 1 € 32,35/Kč 820,-

 2199
Promodoro 40.2199
Pánská mikina
280g/m², 80% česaná prstencová
bavlna, 20% polyester, ash: 82% 
bavlna, 17% polyester, 1% viskóza,
sports grey: 75% bavlna, 17%
polyester, 8% viskóza
Vypasovaný střih, manžety na vý-
střihu, rukávech a lemu s elastanem,
dvojité švy, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 24,55/Kč 620,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

1650
Promodoro 40.1650
Pánská mikina s kapucí X.O
280g/m², 70% česaná prstencová bavlna,
30% polyester, heather grey: 62% bavlna, 
33% polyester, 5% viskóza, heather black: 
52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, ploché švy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 41,15/Kč 1,040,-

1751
Promodoro 40.1751
Dámská mikina s kapucí X.O
280g/m², 70% česaná prstencová bavlna,
30% polyester, heather grey: 62% bavlna, 
33% polyester, 5% viskóza, heather black: 
52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, ploché švy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 38,-/Kč 960,-

Pánská mikina s kapucí „Kasak“
250g/m², 60% česaná prstencová bavlna, 40% polyester,
uvnitř zdrsněný molton
Vysoký zkřížený límec s 2-vrstvou kapucí, vsazené rukávy,
zesílené ramenní švy, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 31,15/Kč 790,-

Dámská mikina s kapucí „Kasak“
250g/m², 60% česaná prstencová bavlna, 40% polyester, 
uvnitř zdrsněný molton
Vysoký zkřížený límec s 2-vrstvou kapucí, vsazené rukávy, 
zesílené ramenní švy, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

20 1 € 30,-/Kč 760,-

Pánská mikina „Troyer“
320g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Manžety a lem s elastanem, zip bez niklu na límci, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 44,65/Kč 1,130,-

black

heather black

heather grey

berry

petrol

heather black

heather grey

heather blue

heather black

heather rose

heather blue

white

black

graphite

ash

forest

fi re red

royal

navy

Sw
ea

ts
PR

O
M

O
D

O
RO



2222080808088MM
Russsssselselsellell l |l |ll 1010.208M

22090 M 
RusRususselsels l |l |l 10.209MMM

762M
Russell | 10.76662M2M2M

762B 
Russell | 10.762B

575M
Russell | 10.575M

575B 
Russell | 10..57.57. 5B5B5

beidseitig tragbarbeidseitig tragbarwearableiti titi ton both sideseidseitig tragbeidseitig tragbeidseitig tragbewearablewearableiti titi titi titi titi titi titi ton both sideson both sidesidseitig tragbidseitig tragbidseitig tragbeitig tragidseitig tragbidseitig tragbg trag

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 208M
Russell 10.208M
Unisex mikina z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, keprové froté
Krční lemovka se vzorem rybí kosti 
tón v tónu, žebrované manžety a
pas s Lycrou®, nášivka přes pas, lze
nosit oboustranně, reverzibilní, malý
rozparek na vnitřním pasu skrývá
velikostní štítek a štítek s pokyny
pro péči o prádlo, bez štítku na 
krku, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 32,30/Kč 820,-

 209M
Russell 10.209M
Unisex mikina s kapucí z bio
bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, keprové froté
Vysoký límec s kapucí v provedení 
ze tří částí s měkkou podšívkou,
robustní šňůrky u kapuce z 100% 
bavlny s konci v kontrastní barvě,
krční lemovka se vzorem rybí kosti 
tón v tónu, půlměsícová podsádka 
na krku, manžety a pas s elastanem,
našité kapsy, dvojité krycí švy, 
nášivka přes pas, neutrální velikostní 
štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 45,70/Kč 1,155,-

 762M
Russell 10.762M
Raglánová mikina
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
Kulatá pletenina, krční lemovka, 
raglánové rukávy, žebrovaný úplet 
na límci, manžetách a lemu, povlak
odolný vůči skvrnám SpotShield™
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 21,10/Kč 535,-

 762B
Russell 10.762B
Dětská raglánová mikina
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
Kulatá pletenina, pletené manžety 
na rukávech a lemu, povlak odolný
vůči skvrnám SpotShield™
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 16,65/Kč 420,-

 575M
Russell 10.575M
Mikina s kapucí
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se 
šňůrkou, plochá šňůrka, krční 
lemovka, pletené manžety na ru-
kávech a lemu, klokaní kapsa se 
zesílenými švy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 26,70/Kč 675,-

 575B
Russell 10.575B
Dětská mikina s kapucí
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, 
krční lemovka, pletené manžety na 
rukávech a lemu, klokaní kapsa se
zesílenými švy
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 6 € 22,15/Kč 560,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, plochá šňůrka, krční 
lemovka, okraje rukávů a lem, ležérní žebrované manžety na
rukávech a lemu, krycí švy na průramcích, ramenní švy od-
sazené dopředu, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, jemný měkký
povrch, přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 3 € 32,20/Kč 815,-

Dámská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkovým tunelem,
krční lemovka se vzorem rybí kosti, úzké rukávy s ramenními 
švy odsazenými dopředu, krycí švy na průramcích, manžetách 
a lemu, ploché široké stahovací šňůrky s očky, 3-vrstvá
kvalitní teplákovina, přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 32,20/Kč 815,-

Dětská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce bez stahovacích šňůrek, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, široce střižený lem a manžety
s elastanem, klokaní kapsa, 3-vrstvá kvalitní teplákovina,
zdrsněná vnitřní strana, lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 3 € 26,20/Kč 665,-

262M
Russell 10.262M
Mikina Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, krční lemovka, ležérní žebrované manžety na 
rukávech a lemu, krycí švy na průramcích, manžetách a lemu,
3-vrstvá kvalitní teplákovina, jemný měkký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 23,40/Kč 590,-

271B
Russell 10.271B
Dětská raglánová mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna
Krční lemovka se vzorem rybí kosti, raglánový rukáv, 1x1 
žebrovaný pas a okraje rukávů s elastanem, krycí švy na
průramcích, manžetách a lemu, 3-vrstvá kvalitní teplákovina,
zdrsněná vnitřní strana, lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 3 € 19,30/Kč 490,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih se štíhlejšími rameny a rukávy, 2-vrstvá kapuce se 
širokou šňůrkou a očkem, krční lemovka se vzorem rybí kosti, 
ležérní manžety, skrytý YKK zip v antickém mosazném vzhle-
du, krycí švy na průramcích a lemech, ramenní švy odsazené
dopředu, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, jemný povrch, přístup
pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 3 € 38,20/Kč 965,-

Dámská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější materiál: 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, rovný střih se štíhlejšími rameny a 
rukávy, 2-vrstvá kapuce se širokou šňůrkou a očkem, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, ležérní manžety, skrytý YKK 
zip v antickém mosazném vzhledu, krycí švy na průramcích
a lemech, ramenní švy odsazené dopředu, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, jemný povrch, přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 38,20/Kč 965,-

Dětská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce bez stahovacích šňůrek, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, volně vykrojený lem a manžety
s elastanem, skrytý YKK zip, boční kapsy, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 3 € 31,30/Kč 790,-

Pánská mikina Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, odsazený kadetový límec, krční lemovka se 
vzorem rybí kosti, lem a manžety jsou široce střižené, skrytý
YKK zip v antickém stříbrném vzhledu, našité kapsy, 3-vrstvá
kvalitní teplákovina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 39,75/Kč 1,005,-

Dámská mikina Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější materiál: 100% bavlna
ženský střih, odsazený kadetový límec, krční lemovka se
vzorem rybí kosti, volnější lem a manžety, skrytý YKK zip, 
boční kapsy, 3-vrstvá kvalitní teplákovina
XS – S – M – L – XL

24 3 € 39,75/Kč 1,005,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna
Odsazený kadetový límec, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, volně vykrojený lem a manžety s elastanem, skrytý YKK 
zip, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 36,85/Kč 935,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 261M
Russell 10.261M
Pánská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% 
viskóza, carbon melange: 77% bavlna, 23%
polyester, vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací šňůr-
kou, plochá šňůrka, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, půlměsícová podsádka na krku, manžety a
pas s elastanem, vsazená klokaní kapsa, krycí švy 
na průramcích, manžetách a lemu, dopředu posu-
nuté ramenní švy, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, 
přístup pro sluchátka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 36,-/Kč 910,-

 261F
Russell 10.261F
Dámská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% 
viskóza, carbon melange: 77% bavlna, 23%
polyester, vnější materiál: 100% bavlna
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, plochá šňůrka, krční lemovka se vzorem
rybí kosti, půlměsícová podsádka na krku, man-
žety a pas s elastanem, vsazená klokaní kapsa,
krycí švy na průramcích, manžetách a lemu,
dopředu posunuté ramenní švy, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, přístup pro sluchátka, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

24 3 € 36,-/Kč 910,-

 263M
Russell 10.263M
Pánská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% česaná prstencová bavlna, 21%
polyester, 4% viskóza, carbon melange: 77% 
bavlna, 23% polyester, vnější materiál: 100%
bavlna
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, plochá šňůrka, krční lemovka se vzorem
rybí kosti, půlměsícová podsádka na krku, pas a 
manžety s elastanem, skrytý YKK zip, vsazená 
klokaní kapsa, krycí švy na průramcích, manže-
tách a lemu, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, přístup
pro sluchátka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 42,05/Kč 1,065,-

 263F
Russell 10.263F
Dámská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% česaná prstencová bavlna, 21%
polyester, 4% viskóza, carbon melange: 77% 
bavlna, 23% polyester, vnější materiál: 100%
bavlna
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, plochá šňůrka, krční lemovka se vzorem
rybí kosti, půlměsícová podsádka na krku, pas a 
manžety s elastanem, skrytý YKK zip, vsazená 
klokaní kapsa, krycí švy na průramcích, manže-
tách a lemu, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, přístup
pro sluchátka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

24 3 € 40,20/Kč 1,015,-

 260M
Russell 10.260M
Melírovaná mikina Authentic
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% 
viskóza, carbon melange: 77% bavlna, 23%
polyester, vnější materiál: 100% bavlna
Rovný střih, V-vložka se švem na límci, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, půlměsícová
podsádka na krku, manžety a pas s elastanem,
krycí švy na průramcích, manžetách a lemu,
dopředu posunuté ramenní švy, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 27,30/Kč 690,-

carbon melange

brick red
gggmelange

ocean melange

indigo melange

charcoal
gmelange

carbon melange

brick red
gmelange

burgundy
ggmelange

ocean melange

indigo melange

brick red
ggmelange

burgundy
gmelange

ocean melange

indigo melange

charcoal 
gmelange

carbon melange

brick red
ggmelange

burgundy
gmelange

ocean melange

indigo melange

brick red
gmelange

burgundy
gmelange

ocean melange

indigo melange

AUTHENTIC COLLECTION

140

Sw
ea

ts
RU

SS
EL

L



 Connor 
SOL'S | 25.3813

 Condor 
SOL'S | 25.3815

Stellar
SOL'S | 25.3568

Steellara KKididsss 
SOL'S | 25.3576576

Comet
SOL'S | 25.35745744

Space 
SOL'S | 25.3567

a ge autg
not roughened i i hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

a ge auta ge aut
not roughened i i hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Connor
SOL'S 25.3813
Unisex mikina s kapucí
450g/m², 100% bavlna, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Velkorysý střih, vzhled nadměrné velikosti, pod-
šitá kapuce, vsazené rukávy, klokaní kapsa, boční 
švy, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 70,65/Kč 1,785,-

 Condor
SOL'S 25.3815
Unisex mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% recyklovaný
polyester (rPET)
1x1 žebrovaný úplet na límci, manžetách a lemu,
podšitá kapuce se šňůrkou, vsazené rukávy,
klokaní kapsa, kovová očka, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 26,20/Kč 665,-

 Stellar
SOL'S 25.3568
Unisex organická raglánová mikina s kapucí
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% 
recyklovaný polyester
Rovný střih, 2x2 žebrovaný úplet na límci, 
manžetách a lemu, kapuce s podšívkou z jedno-
duchého žerzeje, šňůrka tón v tónu, půlměsícová
podsádka na krku, krční lemovka, raglánový
rukáv, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 38,70/Kč 980,-

 Stellar Kids
SOL'S 25.3576
Dětská bio raglánová mikina s kapucí
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% 
recyklovaný polyester
Rovný střih, kapuce s podšívkou z jednoduchého 
žerzeje, půlměsícová podsádka na krku, krční le-
movka, raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet na 
límci, manžetách a lemu, klokaní kapsa, zdrsněná
vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
  4 Y       6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

25 5 € 25,50/Kč 645,-

 Comet
SOL'S 25.3574
Unisex mikina z bio bavlny
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% 
recyklovaný polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Rovný střih, kulatý výstřih, 2x2 žebrovaný 
úplet na límci, manžetách a lemu, půlměsícová
podsádka na krku, vsazené rukávy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 22,45/Kč 570,-

 Space
SOL'S 25.3567
Unisex bio raglánová mikina
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20% 
recyklovaný polyester
Rovný střih, kulatý výstřih, 2x2 žebrovaný úplet 
na límci, manžetách a lemu, půlměsícová pod-
sádka na krku, krční lemovka, raglánový rukáv, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 29,95/Kč 760,-

NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

white

black

mouse grey

khaki

bright red

french navy

charcoal 
melange

white*

black*

grey melange*

ash

army

bottle green*

creamy green

gold

light yellow

bright red

burgundy

creamy pink

lilac

creamy blue

blue

royal blue*

french navy*

white

black

charcoal 
melange

grey melange

khaki

bottle green

burnt orange

red

burgundy

pale pink

blue

french navy

white

black

grey melange

burnt orange

red

pale pink

blue

french navy

white

black

deep charcoal

grey melange

bottle green

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

khaki

bottle green

burnt orange

red

burgundy

pale pink

blue

french navy
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NNNNeeewewe SSupuprerer mememe 
SOLOLSOLS 'S'S'S | 2| 2| 5.3.3250250

Supreme 
SOL'S | 25.1178

SSpipideder r
SSOLOLSSS 'S'S | 2| 25.15.1168168

SSSlalaam m m
SOL'S S SS | 2| 5.35.35.3.33325122222

Slaaaaam Kids 
SOL'S | 2| 2|| 5.3255

 Snake 
SOLSOL'S'S | 25.7777101

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Unisex mikina
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Vyztužená krční lemovka, 1x1 žebrovaný úplet na rukávech,
krku a v pase s elastanem, boční švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 22,80/Kč 575,-

Unisex mikina
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyester
Klasický střih, krční lemovka, vsazené rukávy, žebrované
manžety na krku, rukávech a lemu s elastanem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 22,80/Kč 575,-

Unisex mikina
260g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, vsazené rukávy, manžety na rukávech a lemu 
s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 10 € 15,65/Kč 395,-

Unisex mikina s kapucí
320g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Kapuze bez podšívky se šňůrkou tón v tónu, žebrovaný úplet 
v pase s elastanem, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 33,15/Kč 840,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Podšitá kapuce bez šňůrky, 1x1 žebrovaný úplet v pase s 
elastanem, klokaní kapsy
 4 Y       6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

20 5 € 25,10/Kč 635,-

Unisex mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Klasický střih, kapuce bez podšívky s barevně sladěnou šňůr-
kou, vsazené rukávy, žebrované manžety na krku, rukávech a 
lemu s elastanem, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,35/Kč 515,-

black

deep charcoal

fl annel grey

grey melange

ash

bottle green

kelly green

gold

orange

red

burgundy

royal blue

navy

white

black

grey melange

ash

orange

red

royal blue

navy

white

black

grey melange

ash

bottle green

orange

red

royal blue

french navy

white

black

dark grey

grey melange

ash

army

chocolate

kelly green

lemon

orange

red

fuchsia

dark purple

sky blue

royal blue

navy

turquoise

white

black

grey melange

kelly green

orange

red

sky blue

navy

white

black

dark grey

grey melange

ash

army

kelly green

lime

orange

red

fuchsia
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french navy
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Scoott 
SOL'S | 25.4730

 Columbia 
SOL'S | 25.3814

Silver
SOL'S | 25.4770

SSeaeattleee
SOLSOL'SS | 225.25 998899

Sheeeerprpa a 
SOL'S |  2 25.05.058458

eeeSSSSh flSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Scott
SOL'S 25.4730
Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester, uvnitř zdrsněný 
molton
Polstrovaný skládací límec v kon-
trastní barvě, žebrovaný úplet v pase 
s elastanem
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 39,15/Kč 990,-

 Columbia
SOL'S 25.3814
Unisex mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% recy-
klovaný polyester (rPET)
1x1 žebrovaný úplet na límci,
manžetách a lemu, vsazené rukávy, 
zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 19,10/Kč 485,-

Unisex mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Vypasovaný střih, podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůr-
kou, 1x1 žebrovaný úplet v pase s elastanem, 2 klokaní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 50,90/Kč 1,290,-

Unisex 2-barevná raglánová mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyester, charcoal
melange/black: 60% bavlna, 40% polyester, grey/navy a
grey/burgundy: 75% bavlna, 20% polyester, 5% viskóza
Podšitá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech a lemu, zdrsněná vnitřní 
strana, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 36,40/Kč 920,-

Unisex mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyester, kapuce a 
tělo s Sherpa podšívkou
Vypasovaný střih, široké ploché stahovací šňůrky v kontrastní 
barvě, vsazené rukávy, 2x2 žebrovaný úplet na okrajích 
rukávů, v pase a na kapsách, skrytý zip, klokaní kapsy
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 62,15/Kč 1,570,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

black chocolate french navy

white* black* charcoal 
gmelange

grey melan-
gge* bottle green* kelly green

creamy green light yellow orange bright red burgundy creamy pink

lilac creamy blue royal blue* french navy*

black charcoal grey
gmelange/black abyss blue french navy/red white/navy

charcoal me-
lange/black

grey melange/
yfrench navy

grey melan-
g / g yge/burgundy

french navy/
red black grey melange bud green royal blue french navy
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 Sevenen Womomenen
SOL'S | 25.45 4790790

SSevevenenn MMenen
SOL'S 'S | 2| 5.5.4.45.4780

Soul Women 
SOL'S | 25.4710

Soul Men 
SOL'S | 25.4690

 Soda 
SOL'S | 25.4740

 Sunununundadaaaaae e ee e e
SOLS 'S S S | 2| 2| 2| 25.45.455 720720

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Seven Women
SOL'S 25.4790
Dámská mikina s podšitou kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester
Vypasovaný střih, kapuce se šňůr-
kou a zarážkou, žebrovaný úplet v 
pase s elastanem, 2 klokaní kapsy,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL

20 5 € 37,30/Kč 945,-

Seven Men
SOL'S 25.4780
Pánská mikina s podšitou kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester
Kapuce se šňůrkou a zarážkou,
žebrovaný úplet v pase s elastanem,
2 klokaní kapsy, zdrsněná vnitřní 
strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 37,30/Kč 945,-

 Soul Women
SOL'S 25.4710
Dámská kontrastní mikina s
kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester
Vypasovaný střih, podšitá kapuce
v kontrastní barvě se šňůrkou a
zarážkou, 1x1 žebrovaný úplet v
pase s elastanem, 2 klokaní kapsy,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL

20 5 € 44,40/Kč 1,125,-

Soul Men
SOL'S 25.4690
Pánská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester
Podšitá kapuce v kontrastní barvě se 
šňůrkou a zarážkou, žebrovaný úplet
v pase s elastanem, 2 klokaní kapsy, 
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 44,40/Kč 1,125,-

 Soda
SOL'S 25.4740
Dámská mikina
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester
Vypasovaný střih, stojatý límec,
raglánový rukáv, žebrovaný úplet v 
pase s elastanem, zdrsněná vnitřní 
strana
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 35,50/Kč 900,-

Sundae
SOL'S 25.4720
Pánská mikina
280g/m², 50% prstencová bavlna,
50% polyester
Stojatý límec, raglánový rukáv, 2x2
žebrované manžety na krku, ruká-
vech a v pase s elastanem, zdrsněná
vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 35,50/Kč 900,-

black

grey melange

red

french navy

white

black

royal blue

french navy

white

black

deep grey
gmelange

red

navy
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SOL'S | 25.3808

 Jet Women 
SOL'S | 25.3809

 Collins 
SOL'S | 25.3818
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Jet Men
SOL'S 25.3808
Pánské tepláky
300g/m², 85% česaná certifi kovaná organická 
bavlna, 15% recyklovaný polyester, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
úzký střih, elastický pas se šňůrkou, žebrované
manžety v pase a na kotnících, 2 šikmé boční 
kapsy, našitá zadní kapsa, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 35,40/Kč 895,-

 Jet Women
SOL'S 25.3809
Dámské tepláky
300g/m², 85% česaná certifi kovaná organická 
bavlna, 15% recyklovaný polyester, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
úzký střih, elastický pas se šňůrkou, žebrované
manžety v pase a na kotnících, 2 šikmé boční 
kapsy, našitá zadní kapsa, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,40/Kč 895,-

 Collins
SOL'S 25.3818
Unisex mikina s kapucí z bio bavlny
280g/m², 80% česaná certifi kovaná organická 
bavlna, 20% recyklovaný polyester (rPET)
Podšitá kapuce se šňůrkou, půlměsícová podsád-
ka na krku, krční lemovka, žebrované manžety 
na rukávech a lemu s elastanem, klokaní kapsa,
3-vláknový kartáčovaný fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 46,65/Kč 1,180,-

 Sweat Hoodie Unisex
Stedman 05.5600
Unisex mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, grey heather: 70% prstencová bavlna, 30% 
polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce s kovovými očky a 
šňůrkou, široké žebrované manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, klokaní kapsa, ploché švy, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 35,35/Kč 895,-

 Sweat Jacket Men
Stedman 05.5610
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, grey heather: 70% prstencová bavlna, 30% 
polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce s kovovými očky a 
šňůrkou, široké žebrované manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, zip tón v tónu s kovovým
jezdcem, klokaní kapsa, ploché švy, povrch ze 
100% bavlny, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 40,10/Kč 1,015,-

 Sweat Jacket Women
Stedman 05.5710
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20%
polyester
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce s kovovými
očky a šňůrkou, široké žebrované manžety na 
rukávech a lemu s elastanem, zip tón v tónu s
kovovým jezdcem, klokaní kapsa, ploché švy, 
povrch ze 100% bavlny, zdrsněná vnitřní strana,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 6 € 40,10/Kč 1,015,-

NEW

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

NEW

NEW

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

black

grey melange

french navy

black

grey melange

french navy

o¹  white

natural

creamy blue

black opal*

slate grey

grey heather

crimson red

blue midnight

black opal*

grey heather

crimson red

blue midnight

black opal

crimson red

deep berry
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 Scubaaaa Jacket Men 
Stedman | 050505.5840

 Scuba Jaccccket WoWWWW memememen 
Stedman | 05.5999940

 Uninin sessex x HoHoHoodododo y y y 
Sttteteet dmam n |n 0505.42.42420000
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Stedman | 05.5620

 Knit SwSwSwSwSwweaeaeaeaee ter Women
Stedman | 055555.91.919.91.91.. 80808080
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Melange FleeceMelange Fleece
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Scuba Jacket Men
Stedman 05.5840
Pánská Scuba bunda s kapucí
300g/m², black opal: 94% polyester (24%
recyklovaný), 6% elastan, anthra heather: 
81% polyester (28% recyklovaný), 13%
viskóza, 6% elastan
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly s elastic-
kým lemováním, 2-barevná šňůrka, kovová
očka bez niklu na šňůrku, krční lemovka,
manžety ze stejného materiálu, zip s
kovovým jezdcem bez obsahu niklu, 2 boční 
kapsy se skrytými zipy, ploché švy, částečně
vyrobeno z recyklovaných PET lahví (8 na
bundu), ekologický funkční materiál, štítek 
TearAway v bočním švu, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 62,90/Kč 1,590,-

 Scuba Jacket Women
Stedman 05.5940
Dámská Scuba bunda s kapucí
300g/m², black opal: 94% polyester (24%
recyklovaný), 6% elastan, anthra heather: 
81% polyester (28% recyklovaný), 13%
viskóza, 6% elastan
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly s elastic-
kým lemováním, 2-barevná šňůrka, kovová
očka bez niklu na šňůrku, krční lemovka,
manžety ze stejného materiálu, zip s
kovovým jezdcem bez obsahu niklu, 2 boční 
kapsy se skrytými zipy, ploché švy, částečně
vyrobeno z recyklovaných PET lahví (8 na
bundu), ekologický funkční materiál, štítek 
TearAway v bočním švu, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL

10 5 € 62,90/Kč 1,590,-

Tenká unisex mikina s kapucí
190g/m², 100% prstencová bavlna
Šňůrka tón v tónu, krční lemovka se vzorem rybí kosti,
raglánový rukáv, manžety a lemy ze stejného materiálu, bez 
kapsy pro větší oblast tisku, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 21,50/Kč 545,-

Pánská mikina
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyester, grey
heather: 70% prstencová bavlna, 30% polyester
Velkorysý střih, široké žebrované manžety na rukávech a 
lemu s elastanem, úzký žebrovaný pletený pás ve výstřihu,
ploché švy vpředu, boční vsadky, zdrsněná vnitřní strana,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 30,35/Kč 770,-

Dámský svetr
210g/m², 58% polyester, 37% viskóza, 5% elastan
Ležérní střih, prodyšný materiál, výstřih ze stejného ma-
teriálu, krční lemovka, měkký materiál, regulující vlhkost, 
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 23,50/Kč 595,-

RECYCLED
POLYESTER

black opal

anthra heather

black opal*

real grey*

orange

scarlet red

navy blue*

dark grey
gmelange

light grey
gmelange

marina blue
gmelange

black opal

slate grey

grey heather

kiwi green

crimson red

blue midnight

hawaii blue
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 5430 
Tee Jays | 18.5430

 5431 
Tee Jays | 18.5431

 5440 
Tee Jays | 18.5440

5543434335555
Teeee JaJ ys ys | 1| 1118.58.5543435435

555434343666
TeeTeeTeeT JaJaJays ys ys | 1| 18.58 58.543434363

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mikina s kapucí
310-320g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyes-
ter, 2-krát barvené
3-vrstvá tkanina, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, pas a manžety
s elastanem pro dlouhodobé držení tvaru, dvojité švy, jemný 
měkký povrch, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 45,85/Kč 1,160,-

Dámská mikina s kapucí
310-320g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyes-
ter, 2-krát barvené
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvá tkanina, 2-vrstvá kapuce se 
šňůrkou, pas a manžety s elastanem pro dlouhodobé držení 
tvaru, dvojité švy, jemný měkký povrch, zdrsněná vnitřní 
strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 45,85/Kč 1,160,-

Pánská mikina
310-320g/m², 70% prstencová bavlna, 30% polyester
3-vrstvá tkanina, žebrovaný stojatý límec a pas, 2 boční 
kapsy se zipem, dvojité švy, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 54,90/Kč 1,390,-

5435
Tee Jays y 18.5435
Pánská mikina s kapucí
310-320g/m², 70% česaná prstencová
bavlna, 30% polyester, 2-krát barvené
3-vrstvá tkanina, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou
v kontrastní barvě, krční lemovka v kon-
trastní barvě, pas a manžety s elastanem pro 
dlouhodobé držení tvaru, dvojité švy, jemný 
měkký povrch, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 54,90/Kč 1,390,-

5436
Tee Jays y 18.5436
Dámská mikina s kapucí
310-320g/m², 70% česaná prstencová
bavlna, 30% polyester, 2-krát barvené
Vypasovaný střih, 3-vrstvá tkanina, 2-vrstvá
kapuce se šňůrkou v kontrastní barvě, krční 
lemovka v kontrastní barvě, pas a manžety
s elastanem pro dlouhodobé držení tvaru,
dvojité švy, jemný měkký povrch, zdrsněná 
vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 54,90/Kč 1,390,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER NEW

black dark grey fl int stone heather

dark olive leaf green grape navy

black dark grey heather

navy grape leaf green

black* dark grey navy

black

dark grey

fl int stone

heather grey

dark olive

navy
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 5602 2
Tee Jays | 1| 8.5888.58.58.58.58 6026602602

556060603 33
Tee Jayys || 18.5558.56033

55555432
TeeTee JaJaaayys yyy | 18.5432

 56000000 0
TeTeeee Jays sssss s |||| 1|| 8.5.58.58.560600606

56006 6
TeeTee JaJayys | 18.55606606

 5425
Tee Jays | 18.5425

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 5602
Tee Jays y 18.5602
Pánská mikina Performance
290g/m², 97% polyester, 3% 
elastan
Vypasovaný střih, lem ze stejné 
látky, 2 boční kapsy se zipem,
nečesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 45,75/Kč 1,160,-

5603
Tee Jays y 18.5603
Dámská mikina Performance
290g/m², 97% polyester, 3% 
elastan
Vypasovaný střih, lem ze stejné 
látky, 2 boční kapsy se zipem,
nečesaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 45,75/Kč 1,160,-

 5432
Tee Jays y 18.5432
Pánská 2-barevná mikina s kapucí
310-320g/m², 70% česaná prsten-
cová bavlna, 30% polyester
Velkorysý střih, 3-vrstvá struktura 
příze, 2-vrstvá kapuce se širokou
šňůrkou, raglánový rukáv a manžety
v kontrastní barvě s elastanem, klo-
kaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 47,50/Kč 1,200,-

5600
Tee Jays y 18.5600
Pánská mikina Performance s 
kapucí
290g/m², 97% polyester, 3% 
elastan
Ležérní střih, kapuce s nastavením 
šířky, manžety a lem ze stejného
materiálu, klokaní kapsa, nečesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,85/Kč 1,085,-

 5606
Tee Jays y 18.5606
Tepláky Performance
290g/m², 97% polyester, 3% 
elastan
Lem ze stejné látky, elastický pas, 2
boční kapsy se zipem, nečesaná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 45,75/Kč 1,160,-

5425
Tee Jays y 18.5425
Tepláky
310-320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Unisex tepláky, široký pas, 1 zadní 
kapsa a 2 boční kapsy, kartáčovaná
vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,55/Kč 1,255,-

black

dark grey
ggmelange

deep navy

black

dark grey
gggggmelange

deep navy

heather/dark
gggg yyyygrey

heather/navy

black

dark grey
ggmelange

deep navy

black

black

heather
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TeeeeeeeeTeee JaJaJaJJaJaysysysys | 1| 1| 18.510100110001
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5424422242999
TeTeeeee  Jayssss | 1| 1| 1| 1| 8.5429

55554434334 88
TeeTeeTee JJaJ ysys ys | 1| 18.58.54343838

5400000 
TTee JaJaJayyysysy | 18.5400

5540404040402222
Tee Jaaaaayyys ys ys | || 18.58.8 440244
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 5100
Tee Jays y 18.5100
Mikina Power
280g/m², 70% bio bavlna, 30%
polyester
Manžety a pas s elastanem, dvojitě
barvené, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

20 1 € 30,80/Kč 780,-

 5102
Tee Jays y 18.5102
Mikina s kapucí Power
280g/m², 70% bio bavlna, 30%
polyester
Manžety a pas s elastanem, dvojitě
barvené, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 41,60/Kč 1,050,-

 5429
Tee Jays y 18.5429
Mikina z těžké bavlny
310-320g/m², 70% prstencová
bavlna, 30% polyester, uvnitř 
zdrsněný, dvakrát barvené
žebrované manžety na rukávech
a lemu s elastanem, dvojité švy,
3-vláknová tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

20 1 € 37,60/Kč 950,-

 5438
Tee Jays y 18.5438
Mikina s 1/2 zipem
310-320g/m², 70% prstencová
bavlna, 30% polyester
3-vrstvá příze, žebrovaný stojatý
límec a pas, dvojitě prošité elastické
manžety, otevřené kapsy na bočním
švu, uvnitř zdrsněná zadní část,
dvojitě barvené, hladký povrch, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 47,50/Kč 1,200,-

 5400
Tee Jays y 18.5400
Pánská mikina „Urban“
320g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, heather grey: 97% bavlna,
3% viskóza, enzymaticky prané,
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Velkorysý střih, malá žebrovaná
V-vložka na límci, krční lemovka v
kontrastní barvě, raglánový rukáv, 
2x2 žebrované manžety s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 38,-/Kč 960,-

 5402
Tee Jays y 18.5402
Pánská mikina s kapucí „Urban“
320g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, heather grey: 97% bavlna,
3% viskóza, enzymaticky prané,
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Velkorysý střih, krční lemovka v kon-
trastní barvě, raglánový rukáv, 2x2 
žebrované manžety s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 54,10/Kč 1,370,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

black

dark grey

forest green

red

navy

black

dark grey

forest green

red

navy

black

dark grey

heather grey

dark olive

navy

black

dark grey

navy

black

heather grey

navy

black

heather grey

navy
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Sports &
Outdoor



 JN 736
James & Nicholson | 02.2.2.02. 736

JJJJNN NN 735555
James & Nicicichic ooolsol on | 02.0735353535

 JN 720 
James & Nicholson | 02.0720

 JN 719 
James & Nicholson | 02.0719

 Performance T 
F.O.L. | 16.1390

 Lady-Fit Performance T 
F.O.L. | 16.1392

 Kids Performance T 
F.O.L. | 16.1013

glatte Oberfl ächeglatte Oberfl ächeatte Oberfl äcatte Oberfl äcatte Oberfläcatte Oberfläcatte Oberfl äcatte Oberfl äcatte Oberfl äcatte Oberfl äcatte Oberfl äcatte Oberfl äcatte Oberfl äc

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

JN 736
James & Nicholson 02.0736
Pánské sportovní tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% polyester, single jersey
Klasický střih, prodyšný materiál, výstřih do
V, krční lemovka, dvojité švy na ramenou a
průramcích, rychleschnoucí, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,20/Kč 205,-

 JN 735
James & Nicholson 02.0735
Dámské sportovní tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% polyester, single jersey
Vypasovaný střih, prodyšný materiál,
výstřih do V, krční lemovka, dvojité švy na 
ramenou a průramcích, rychleschnoucí, štítek 
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,20/Kč 205,-

JN 720
James & Nicholson 02.0720
Pánské funkční polo
170g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , pletený polokošilový 
límec, krční lemovka, 3 knofl íky tón v tónu, 
regulující vlhkost a rychleschnoucí, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,40/Kč 290,-

 JN 719
James & Nicholson 02.0719
Dámské funkční polo
170g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál
, pletený polokošilový límec, krční lemovka,
5 knofl íků tón v tónu, regulující vlhkost a 
rychleschnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,40/Kč 290,-

Performance T
F.O.L. 16.1390
Sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Kulatý výstřih, krční lemovka tón v tónu, 
raglánový rukáv s krycími švy, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí, tištěný štítek uvnitř
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,70/Kč 220,-

 Lady-Fit Performance T
F.O.L. 16.1392
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, krční lemovka tón v tónu,
raglánový rukáv s krycími švy, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí, tištěný štítek uvnitř
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,70/Kč 220,-

 Kids Performance T
F.O.L. 16.1013
Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Krční lemovka tón v tónu, raglánový rukáv s
krycími švy, regulující vlhkost, rychleschnou-
cí, tištěný štítek uvnitř
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

72 12 € 8,75/Kč 220,-

* tato barva není k dispozici pro 16.1013 (dětská)

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

dark melange

light melange

green

lime green

acid yellow

yellow

orange

pink

grenadine

red

purple

royal

navy

turquoise

pacifi c

white

black

lime

bright yellow

fuchsia

red

azure blue*

royal blue

deep navy*
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 JN 358 
James & Nicholson | 02.0358

 JN 358K 
James & Nicholson | 02.358K

 JN 357 
James & Nicholson | 02.0357

 JN 738 
James & Nicholson | 02.0738

 JN 737 
James & Nicholson | 02.0737

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 738
James & Nicholson 02.0738
Pánské sportovní tílko
150g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, výstřih a prů-
ramky s úzkou manžetou, regulující 
vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 5,90/Kč 150,-

 JN 737
James & Nicholson 02.0737
Dámské sportovní tílko
150g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, prodyšný ma-
teriál, výstřih a průramky s úzkou 
manžetou, regulující vlhkost a
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 5,90/Kč 150,-

 JN 358
James & Nicholson 02.0358
Pánské žerzejové sportovní tričko
150g/m², 100% mikropolyester, 
single jersey
Rovný střih, prodyšný materiál , krč-
ní lemovka, dvojité švy na ramenou,
výstřihu a průramcích, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,20/Kč 205,-

 JN 358K
James & Nicholson 02.358K
Dětské tričko „Active“
150g/m², 100% mikropolyester, 
single jersey
Prodyšný materiál , výstřih a 
průramky, krční lemovka, dvojité 
švy na ramenou, regulující vlhkost, 
rychleschnoucí
    M          L          XL        XXL
 122/128   134/140   146/152   158/164

100 10 € 7,10/Kč 180,-

 JN 357
James & Nicholson 02.0357
Dámské žerzejové sportovní 
tričko
150g/m², 100% mikropolyester, 
single jersey
Vypasovaný střih, prodyšný mate-
riál , krční lemovka, dvojité švy na
ramenou, výstřihu a průramcích, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,20/Kč 205,-
BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW NEW
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JN 520 
James & Nicholson | 02.0520

 JN 519 
James & Nicholson | 02.0519

JN 524 
James & Nicholson | 02.0524

 JN 523 
James & Nicholson | 02.0523

JN 526 
James & Nicholson | 02.0526

 JN 525 
James & Nicholson | 02.0525

JN 528 
James & Nicholson | 02.0528

 JN 527 
James & Nicholson | 02.0527

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské sportovní tričko
140g/m², vnější látka: 160g/m², 92% recy-
klovaný polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 
140g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, kulatý 
výstřih, raglánový rukáv, zadní část lehce
strukturovaná, rychleschnoucí, refl exní potisk
(bez ochranné funkce) na rameni
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,60/Kč 420,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², vnější látka: 160g/m², 92% recy-
klovaný polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 
140g/m², 100% recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, ragláno-
vý rukáv, zadní část lehce strukturovaná,
rychleschnoucí, refl exní potisk (bez ochranné 
funkce) na rameni
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,60/Kč 420,-

Pánské sportovní tričko
160g/m², Vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 90%
polyamid, 10% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, kulatý 
výstřih, celoplošný tisk v oblasti ramen (před-
ní a zadní část), rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 18,70/Kč 475,-

Dámské sportovní tričko
160g/m², Vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 90% 
polyamid, 10% elastan
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, celoplošný 
tisk v oblasti ramen (přední a zadní část),
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 18,70/Kč 475,-

Pánské sportovní kraťasy
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44% 
polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál,
elastický pas s vnitřní šňůrkou, malá kapsa na
klíče se zipem, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,-/Kč 505,-

Dámské sportovní kraťasy
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44% 
polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál,
elastický pas s vnitřní šňůrkou, malá kapsa na
klíče se zipem, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 1 € 20,-/Kč 505,-

Pánské sportovní legíny
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas s vnitřní šňůrkou, kapsa na
klíče se zipem, celoplošné tiskové postranní 
vsadky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 37,40/Kč 945,-

Dámské sportovní legíny
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas s vnitřní šňůrkou, kapsa na klíče 
se zipem, jednobarevné vsadky na boční 
straně, celoplošný tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 37,40/Kč 945,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

white black

titan bright red

white black

titan bright red white/black
pprinted

black/black
pprinted

white/black
pprinted

black/black
pprinted

black/black
pprinted black printed black/black

pprinted
black printed/

black

RECYCLED POLYESTER SPORTS COLLECTION
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JN 522 
James & Nicholson | 02.0522

 JN 521 
James & Nicholson | 02.0521

 JN 532 
James & Nicholson | 02.0532

 JN 531 
James & Nicholson | 02.0531

JN 529 
James & Nicholson | 02.0529

 JN 534 
James & Nicholson | 02.0534

 JN 533 
James & Nicholson | 02.0533

 MB 6241 
Myrtle Beach | 03.6241
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
140g/m², vnější látka: 160g/m², 92% recy-
klovaný polyester, 8% elastan, vnější látka 2:
140g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, kulatý 
výstřih, raglánový rukáv, zadní část lehce 
strukturovaná, rychleschnoucí, refl exní potisk 
(bez ochranné funkce) na rameni
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,30/Kč 490,-

Dámské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
140g/m², vnější látka: 160g/m², 92% recy-
klovaný polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 
140g/m², 100% recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, ragláno-
vý rukáv, zadní část lehce strukturovaná, 
rychleschnoucí, refl exní potisk (bez ochranné 
funkce) na rameni
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,30/Kč 490,-

Pánská sportovní mikina s kapucí se zipem
240g/m², 100% recyklovaný polyester, 
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, YKK
zipy, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,10/Kč 1,090,-

Dámská sportovní mikina s kapucí se
zipem
240g/m², 100% recyklovaný polyester, 
French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Lehce vypasovaný střih, sestřihnutá kapuce s 
nastavením šířky, YKK zipy, 2 boční kapsy se 
zipem, 2 vnitřní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,10/Kč 1,090,-

Dámské 3/4 sportovní legíny
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas s vnitřní šňůrkou, kapsa na klíče 
se zipem, jednobarevné vsadky na boční 
straně, celoplošný tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 31,90/Kč 805,-

Pánská sportovní bunda
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44%
polyester
Kapuce a rukávy lemované elastickým pásem, 
nastřižená kapuce, zip s ochranou brady, YKK 
zipy, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 40,30/Kč 1,020,-

Dámská sportovní bunda
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44%
polyester
Lehce vypasovaný střih, kapuce a rukávy 
lemované elastickým pásem, nastřižená
kapuce, zip s ochranou brady, YKK zipy, 2 
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,30/Kč 1,020,-

6 panelová sportovní kšiltovka
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, laminované přední panely,
4 obšité větrací otvory, suchý zip, síťovaný 
materiál
onesize

144 24 € 9,10/Kč 230,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

white black

titan bright red

white black

titan bright red black dark melange light melange black dark melange light melange

black printed/
black white black black printed white black black printed

white black grey

red royal navy

RECYCLED POLYESTER SPORTS COLLECTION
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 JN 496 
James & Nicholson | 02.0496

 JN 495 
James & Nicholson | 02.0495

 JN 494 
James & Nicholson | 02.0494

 JN 493 
James & Nicholson | 02.0493

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 496
James & Nicholson 02.0496
Pánské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , kulatý výstřih, 
raglánový rukáv, ploché švy v kon-
trastní barvě v přední a zadní části, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,30/Kč 335,-

JN 495
James & Nicholson 02.0495
Dámské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál , kulatý výstřih, raglánový
rukáv, ploché švy v kontrastní barvě
v přední a zadní části, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,30/Kč 335,-

 JN 494
James & Nicholson 02.0494
Pánské funkční tričko bez rukávů
130g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , ploché švy v 
kontrastní barvě v přední a zadní 
části, regulující vlhkost, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 295,-

JN 493
James & Nicholson 02.0493
Dámské funkční tričko bez rukávů
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál , ploché švy v kontrastní 
barvě v přední a zadní části, regu-
lující vlhkost, rychleschnoucí, lehké
a pohodlné
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 295,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/silver

white/bright
ggreen

black/white

titan/black

black melange/
black

bright yellow/
gbright blue

bright green/
black

bright orange/
black

bright pink/titan

red melange/
titan

red/black

bright blue/
gbright yellow

blue melange/
navy

navy/bright
yellow

RUNNING COLLECTION
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JN 498 
James & Nicholson | 02.0498

 JN 497 
James & Nicholson | 02.0497

 JN 1126 James & 
Nicholson | 02.1126

 JN 1125 
James & Nicholson | 02.1125

JN 480 
James & Nicholson | 02.0480

 JN 479 
James & Nicholson | 02.0479

 JN 492 
James & Nicholson | 02.0492

 JN 491 
James & Nicholson | 02.0491

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
Stojatý límec, límec uvnitř a manžety v kon-
trastní barvě, raglánový rukáv, zip s ochranou
brady, ploché švy v kontrastní barvě v přední 
a zadní části
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,90/Kč 455,-

Dámské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, límec 
uvnitř a manžety v kontrastní barvě, ragláno-
vý rukáv, zip s ochranou brady, ploché švy v
kontrastní barvě v přední a zadní části
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,90/Kč 455,-

Pánská 3-vrstvá sportovní so· shellová 
bunda
180g/m², 100% polyester
Lehký elastický 3-vrstvý funkční materiál s 
TPU membránou, větruodolná a voděo-
dolná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(5.000g/m² za 24h), stojatý límec, elastický
okraj rukávů s otvorem na palec, podložený
refl exní přední zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, kapsa na 
rukávu a zadní část s refl exním potiskem (bez 
ochranné funkce), švy nejsou zapečetěné,
prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 62,20/Kč 1,575,-

Dámská 3-vrstvá sportovní so· shellová
bunda
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, lehký elastický 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membránou, vět-
ruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (5.000g/m² za 24h),
stojatý límec, elastický okraj rukávů s otvo-
rem na palec, podložený refl exní přední zip 
s ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, 2
vnitřní kapsy, kapsa na rukávu a zadní část s
refl exním potiskem (bez ochranné funkce), 
švy nejsou zapečetěné, prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 62,20/Kč 1,575,-

Pánské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Konce nohavic se zipem, elastický pas se 
šňůrkou, vsadky a ploché švy v kontrastní 
barvě, prodyšné síťované vložky, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce) a kapsa na zip 
na zadní straně
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 42,20/Kč 1,070,-

Dámské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Konce nohavic se zipem, elastický pas se 
šňůrkou, vsadky a ploché švy v kontrastní 
barvě, prodyšné síťované vložky, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce) a kapsa na zip
na zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 42,20/Kč 1,070,-

Pánské zimní běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
Prodyšný materiál , pas s vnitřní stahovací 
šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy s nízkým třením, příjemně teplá,
velmi elastická kvalita, zdrsněná vnitřní 
strana, regulující vlhkost, rychleschnoucí,
ukončení nohavic se zipem a refl exním lemo-
váním (bez ochranné funkce), oboustranný 
refl exní potisk (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 46,90/Kč 1,185,-

Dámské zimní běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
Prodyšný materiál , pas s vnitřní stahovací 
šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy s nízkým třením, příjemně teplá,
velmi elastická kvalita, zdrsněná vnitřní 
strana, regulující vlhkost, rychleschnoucí,
ukončení nohavic se zipem a refl exním lemo-
váním (bez ochranné funkce), oboustranný
refl exní potisk (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 46,90/Kč 1,185,-

BEST
SELLER

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

white/bright
ggreen black/white titan/black black melan-

gge/black
bright yellow/

gbright blue
bright green/

black

bright orange/
black

bright pink/
titan

red melange/
titan red/black bright blue/

g ybright yellow
blue melange/

ynavy
navy/bright

yyellow

white/bright green black/light red titan/black bright green/black bright yellow/bright
blue

bright orange/black light red/black bright blue/bright
yyellow navy/bright yellow

black/black black/black black black
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 JN 386 
James & Nicholson | 02.0386

 JN 386K 
James & Nicholson | 02.386K

JJJNNN 373737222
JamJames es & N& N& Nicichicholsolsolson on on || 0| 022.0372

 JN 387 
James & Nicholson | 02.0387

 JN 387K 
James & Nicholson | 02.387K

 JN 342 
James & Nicholson | 02.0342

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 386
James & Nicholson 02.0386
Týmové tričko
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , lemování v kontrastní 
barvě, odolný materiál, snadná péče, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,40/Kč 365,-

 JN 386K
James & Nicholson 02.386K
Dětské týmové tričko
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , lemování v kontrastní 
barvě, odolný materiál, snadná péče, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné
  XS          S          M          L          XL        XXL

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

50 1 € 13,40/Kč 340,-

 JN 372
James & Nicholson 02.0372
Týmový rozlišovací dres
75g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , pro děti (S) a dospělé (L), robustní tkanina
S – L

100 10 € 5,60/Kč 140,-

 JN 387
James & Nicholson 02.0387
Týmové kraťasy „Basic“
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , elastický pas se stahovací 
šňůrkou, bez vnitřních slipů, lemování v kon-
trastní barvě, odolný materiál, snadná péče, 
rychleschnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,40/Kč 340,-

 JN 387K
James & Nicholson 02.387K
Dětské týmové kraťasy „Basic“
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , bez vnitřních slipů, 
lemování v kontrastní barvě, odolný mate-
riál, snadná péče, rychleschnoucí, lehké a
pohodlné
  XS          S          M          L          XL        XXL

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

50 1 € 12,20/Kč 310,-

JN 342
James & Nicholson 02.0342
Týmové podkolenky
97% polyamid, 3% elastan
Pro děti a dospělé, odolný materiál, příjemná a pohodlná, snadná péče, k dostání v následují-
cích velikostech: S (27-30), M (31-34), L (35-38), XL (39-42), XXL (43-46)
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 10,-/Kč 255,-

white/black black/white green/white yellow/black orange/black red/white royal/white

green yellow orange royal

white/black black/white green/white red/white royal/white

white black carbon green acid
yyellow yellow red cobalt royal navy

TEAM SPORT COLLECTION
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 JN 1078 
James & Nicholson | 02.1078

 JN 1077 
James & Nicholson | 02.1077

JN 1076 
Jammes & Nicholson | 02.10076

JJNN 1010757555 
JJamJames es & N& Nichichhoolslson on | 0| 02.12 077757

JN 1074 
James & Nicholson | 02.10774

JJJJJJNNNN 1110101 73733 
JamJames es esess &&&& N& Nichichholsolsolsolson on | 0| 02.12.10730733

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1078
James & Nicholson 02.1078
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda „Maritim“
290g/m², 100% polyester
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná a propustná pro vodní páry, 
stojatý límec, odnímatelná kapuce, elastická 
šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu, konce
rukávů s pletenými manžetami, 2 boční kapsy a 1
náprsní kapsa se zipem, švy nejsou zapečetěné,
zipy a boční pás v kontrastní barvě, přístup k
zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 72,20/Kč 1,825,-

 JN 1077
James & Nicholson 02.1077
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda „Ma-
ritim“
290g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodol-
ná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná a pro-
pustná pro vodní páry, stojatý límec, odnímatelná 
kapuce, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci 
a lemu, konce rukávů s pletenými manžetami,
2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, švy 
nejsou zapečetěné, zipy a boční pás v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 72,20/Kč 1,825,-

 JN 1076
James & Nicholson 02.1076
Pánská vesta „Maritim“
vnější strana: 100% polyamid, uvnitř: 100%
polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní 
sloupec), elastická šňůrka se zarážkou na kapuci,
elastický okraj na průramku pro dobré držení,
celoplošná větrná clona, 2 přední kapsy, náprsní 
kapsa uvnitř, lemování v kontrastní barvě, přístup 
k zušlechtění na zádech, matný povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 56,90/Kč 1,440,-

 JN 1075
James & Nicholson 02.1075
Dámská vesta „Maritim“
vnější strana: 100% polyamid, uvnitř: 100%
polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vo-
doodpudivá (600mm vodní sloupec), elastická 
šňůrka se zarážkou na kapuci, elastický okraj na
průramku pro dobré držení, celoplošná větrná
clona, 2 přední kapsy, náprsní kapsa uvnitř,
lemování v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech, matný povrch
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 56,90/Kč 1,440,-

 JN 1074
James & Nicholson 02.1074
Pánská jachtařská bunda
100% polyamid
Větruodolná a vodoodpudivá (1.500mm vodní 
sloupec), sestřihnutá kapuce se šňůrkou v kon-
trastní barvě, celoplošná větrná klopa s ochranou 
brady, 2 boční kapsy se zipem, zipy v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,30/Kč 1,245,-

 JN 1073
James & Nicholson 02.1073
Dámská jachtařská bunda
100% polyamid
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vodood-
pudivá (1.500mm vodní sloupec), sestřihnutá
kapuce se šňůrkou v kontrastní barvě, celoplošná 
větrná klopa s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem, zipy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 49,30/Kč 1,245,-

BEST
SELLER

MEM-
BRANE

BEST
SELLER

MEM-
BRANE

white/white/
ynavy

black/black/
white

irish green/
y/navy/white

sun yellow/
y/navy/white

red/navy/white
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 JN 316
James & Nicholson | 022.0.2 316

 JN 306
JammJamJames & Nicholson | 02.0306

JN 390
James & Nicholson | 02.0399099

 JN 391
James & Nicholson | | 0||| 2.02.0.0.0391

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 316
James & Nicholson 02.0316
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál, výstřih do V, síťované 
vložky v kontrastní barvě, regulující 
vlhkost a rychleschnoucí, lehké
a pohodlné, refl exní potisk (bez 
ochranné funkce) na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 390,-

JN 306
James & Nicholson 02.0306
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, síťované vložky v 
kontrastní barvě, regulující vlhkost 
a rychleschnoucí, lehké a pohodlné,
refl exní potisk (bez ochranné funk-
ce) na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 15,50/Kč 390,-

 JN 390
James & Nicholson 02.0390
Dámské běžecké tričko s výstři-
hem do V
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál, vsadky v kontrastní barvě, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí, 
lehké a pohodlné, refl exní prvky
(bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,60/Kč 370,-

JN 391
James & Nicholson 02.0391
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester TOP-
COOL®
Prodyšný materiál, vsadky v 
kontrastní barvě, regulující vlhkost,
rychleschnoucí, lehké a pohodl-
né, refl exní prvky (bez ochranné 
funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,60/Kč 370,-
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 JN 397
JJames & Nicholson | 02.039777

 JN 399966 66
James & NNichoolsolsoo onnn || 0| 02.02 399996

JJN N 3997KK 
JamJames es & N& Nichicholso on | 02.32 97KK

JN 3303 22
James & NNNichicholsolson | 02.0302

JJJJJNNNNNN 31313131312222222
JamJammJamJammmeseseseese & N& N& N& NNichichichhchic olsolsolsolsolssson onnononono | 0| 0| 00| 2.02.02.02.02.02 312312312312312

MB 7112626 
Myrtle Beaach | 03.7126

MB 7125 
MyrMyMyMyMyMyM tle Beach | 03.3.777125

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 397
James & Nicholson 02.0397
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , ploché švy s nízkým 
třením v kontrastní barvě, regulující vlhkost,
rychleschnoucí, lehké a pohodlné, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,60/Kč 370,-

JN 396
James & Nicholson 02.0396
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál
, výstřih do V, ploché švy s nízkým třením v 
kontrastní barvě, regulující vlhkost, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné, refl exní prvky 
(bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,60/Kč 370,-

JN 397K
James & Nicholson 02.397K
Dětské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , ploché švy s nízkým 
třením v kontrastní barvě, polyesterové 
mikrovlákno, regulující vlhkost, rychleschnou-
cí, lehké a pohodlné, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) a lem

M L XL XXL
 122/128   134/140   146/152   158/164

50 1 € 13,40/Kč 340,-

Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Prodyšný materiál , elastický pas se staho-
vací šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy, boční síťovaná vložka, příjemná
elastická kvalita s Lycrou®, regulující vlhkost
a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,60/Kč 570,-

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Prodyšný materiál , elastický pas se staho-
vací šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy, boční síťovaná vložka, příjemná
elastická kvalita s Lycrou®, regulující vlhkost
a rychleschnoucí
S – M – L – XL

50 1 € 22,60/Kč 570,-

Sportovní čelenka
150g, 100% polyester
Prodyšný materiál , lehký a příjemný komfort 
při nošení, regulující vlhkost a rychleschnoucí
onesize

300 10 € 4,40/Kč 110,-

Sportovní běžecká čepice
150g, 100% polyester
Prodyšný materiál , lehký a příjemný komfort 
při nošení, regulující vlhkost a rychleschnoucí
onesize

300 10 € 4,80/Kč 120,-
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 JN 33333355555
JamJamJamJJamJ es & Nichchchchchcholsolsolsolsolsolso on onno | 0| 0022.2.03355555

 JN 333366 
James & NNNichchcholsolsonon | 00| 2.0336

JN 322
James & Nichichichchchhholsolsolson | 0| 002 02 02.02 3222222

 1818011 
Halfar | 47.8011

 1818012 
Halfar | 47.8012

 1818013 
Halfar | 47.8013

 1816500 
Halfar | 47.6500

WinterWinterWinterWinteWinteWinteWinteWinteWinteWinte

erererererSuSoSoSoSo éommommommommommommomm

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Cyklistické rukavice (zimní)
Vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% polya-
mid, 30% polyuretan, uvnitř: 100% polyester, střední vrstva: 
100% polyuretan, strukturovaný elastický materiál
Vodotěsné (2.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál, 
suchý zip, froté palec, syntetická kůže s ergonomickým ge-
lovým polstrováním a protiskluzovým potiskem, laminovaný
hřejivý gel na prstech, rychleschnoucí a regulující teplo, 
materiál odolný proti větru, nízká absorpce vlhkosti, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL

100 1 € 22,90/Kč 580,-

Cyklistické rukavice (letní)
Vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% polya-
mid, 30% polyuretan, uvnitř: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, prodyšný materiál,
suchý zip, strukturovaný elastický materiál, froté palec, 
syntetická kůže s ergonomickým gelovým polstrováním a
protiskluzovým potiskem, rychleschnoucí a regulující teplo, 
nízká absorpce vlhkosti, refl exní prvky (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL

100 1 € 15,-/Kč 380,-

Pánské cyklistické kalhoty krátké
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan
Prodyšný materiál, na okraji nohavic protiskluzová gumička, 
elastický pas se stahovací šňůrkou, ploché švy, ergonomic-
ky tvarovaná výstelka, regulující vlhkost a rychleschnoucí,
refl exní potisk (bez ochranné funkce) pro lepší viditelnost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 43,40/Kč 1,100,-

Taška na kolo „Cycle“
600D polyester
Svařované švy pro spolehlivou ochranu proti 
dešťové vodě a vlhkosti, rukojeť, individuálně
nastavitelný držák pro připevnění k nosiči
kol s otočnými zámky pro zajištění, ochrana 
dna a hran, suchý zip na spodní zadní straně
tašky pro dodatečnou fi xaci, vnitřní kapsa se
zipem, prostorná hlavní přihrádka, vhodné
pro všechny nosiče zavazadel , rolovací uzá-
věr, aplikace refl ektoru, objem 22l, rozměry: 
29x36/60x14cm
onesize

10 1 € 54,35/Kč 1,375,-

Taška na řídítka kola „Cycle“
600D polyester, bez PVC
Svařované švy pro spolehlivou ochranu proti 
dešťové vodě a vlhkosti, Hlavní přihrádka
s rolovacím uzávěrem na obou stranách,
zařízení pro připevnění refl ektoru nebo
světla na kolo, zapínání pomocí páskového
systému, vhodné pro všechna řídítka jízdních
kol, odolné vůči stříkající vodě, rozměry:
30x16x16cm
onesize

25 1 € 34,60/Kč 875,-

Taška na rám jízdního kola „Cycle“
Polyester, bez PVC
Svařované švy pro spolehlivou ochranu proti
dešťové vodě a vlhkosti, polstrované dno,
hlavní přihrádka s variabilně nastavitelnou
přihrádkou na mobilní telefon a průhlednou
ochrannou fólií pro ovládání dotykové obra-
zovky, odolné vůči stříkající vodě, Připevnění 
pomocí přizpůsobitelných, pevných suchých
zipů, rozměry: 10,5x8x19cm
onesize

20 1 € 24,70/Kč 625,-

Kapsa na zip „Circle“
300D polyester, bez PVC, rPET
Toaletní taška, rukojeť, přední kapsa na zip, 
uvnitř organizér, velká polstrovaná hlavní při-
hrádka, stabilní kovový držák pro postavení 
nebo zavěšení, rozměry: 26x18x14cm
onesize

50 1 € 11,60/Kč 295,-

NEW NEW NEW NEW

black black black

black sprinkle light grey
psprinkle

blue grey
psprinklegrey sprinkle grey sprinkle grey sprinkle
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JJJJJN 51515151516666
Jamamamamama es eseseses & N&&& ichhhholson on onon || 0| 0| 02.0516

JN N 515 5 
Jammmmes ese && N&&& icholson | 00002.02222 515

JN 454
James & Nicholson | 02.044454

JJJJJN N N N 4454554544533
Jamameses s &&&& N& N& N& NN& iciichichchii olson | 0002.02.002. 453

JN 461 
James & Nicholson | 02.0461

JN 460 
James & Nicholson | 02.0460

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 516
James & Nicholson 02.0516
Pánský cyklistický dres s celopropínacím zipem
130g/m², 100% polyester
Stojatý límec, raglánový rukáv s širokou manžetou, sili-
konový elastický lem, plný skrytý přední zip s ochranou 
brady, 3-dílná otevřená zadní kapsa, malá zadní kapsa 
se zipem, ploché švy s nízkým třením, prodloužená
záda, límec uvnitř, zip a raglánové švy v kontrastní 
barvě, regulující vlhkost, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,40/Kč 590,-

 JN 515
James & Nicholson 02.0515
Dámský celopropínací cyklistický dres
130g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, stojatý límec, raglánový rukáv s
širokou manžetou, silikonový elastický lem, plný skrytý 
přední zip s ochranou brady, 3-dílná otevřená zadní 
kapsa, malá zadní kapsa se zipem, ploché švy s nízkým 
třením, prodloužená záda, límec uvnitř, zip a raglánové 
švy v kontrastní barvě, regulující vlhkost, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,40/Kč 590,-

 JN 454
James & Nicholson 02.0454
Pánské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
Prodyšný materiál , nastavitelný uzamykatelný krytý zip 
s ochranou brady, zadní kapsa s uzamykatelným zipem,
ergonomicky prodloužená zadní část s protiskluzovou 
gumou, vsadky v kontrastní barvě, regulující vlhkost,
rychleschnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,60/Kč 650,-

 JN 453
James & Nicholson 02.0453
Dámské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál , nastavitelný
uzamykatelný krytý zip s ochranou brady, zadní kapsa s 
uzamykatelným zipem, ergonomicky prodloužená zadní 
část s protiskluzovou gumou, vsadky v kontrastní barvě,
regulující vlhkost, rychleschnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,60/Kč 650,-

 JN 461
James & Nicholson 02.0461
Pánské cyklistické kraťasy
Vnější strana: 100g/m², 100% polyamid, uvnitř: 170g/
m², 90% polyamid, 10% elastan
Vnější tkané šortky s extra elastickými vnitřními
šortkami na kolo, prodyšný materiál, elastický pas, 
protiskluzová gumička na konci nohavic, 2 boční kapsy 
s uzamykatelným zipem, 1 zadní kapsa s uzamykatel-
ným zipem, ploché švy, odnímatelné vnitřní kraťasy s
ergonomicky tvarovanou výstelkou, regulující vlhkost 
a rychleschnoucí, refl exní lemování (bez ochranné
funkce) na předních kalhotách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 59,80/Kč 1,515,-

 JN 460
James & Nicholson 02.0460
Dámské cyklistické kraťasy
Vnější strana: 100g/m², 100% polyamid, uvnitř: 170g/
m², 90% polyamid, 10% elastan
Vnější tkané šortky s extra elastickými vnitřními
šortkami na kolo, prodyšný materiál, elastický pas, 
protiskluzová gumička na konci nohavic, 2 boční kapsy 
s uzamykatelným zipem, 1 zadní kapsa s uzamykatel-
ným zipem, ploché švy, odnímatelné vnitřní kraťasy s
ergonomicky tvarovanou výstelkou, regulující vlhkost 
a rychleschnoucí, refl exní lemování (bez ochranné
funkce) na předních kalhotách
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 59,80/Kč 1,515,-
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 JN 1011102929
JamJ es & Nicholsl on | 0| 2.110290290292

JJJJJN N NN N 1010101010111002828282828282288  
JamJamJamJamJ mes es es es & N& N& N& Nichichichichi olsolsolsolsononon | 0| 0| 002.12.12 1028028028

JJJJJNNNNNNN 585858585883333
JamJamJamJamJames es es es esee & N& N& N& N& NNichichichichichic olsolsolsolsolso on on on on | 0| 0| 0| 00002.02.0.02.02.022. 58358358358358

JN 582 
James & Nichholsolsolsolo ononn | 0| 02.02. 582

JJJNNNN 585888855555
JamJaJamJamJ es es es & N& N& NN& Nichichichichicholsolslsoo on on | 0| 0|| 2.02.. 585585855

JJJJJN N N N 5858858584 4 44
JamJamJammJa es es es & N& N& N& Nichichichic olsolsolsolsonononononoo | 0| 0| 0| 02.02.02.02.058484584584584

zip-o¦  legsviceineineineineodepabzabzabzabzzippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Be

zip-o¦  legsviceineineineineodepabzabzabzabzzippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Bezippbare Be

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1029
James & Nicholson 02.1029
Dámské trekingové kalhoty s odepínacími
nohavicemi
vnější a střední vrstva: 100% polyester
Odpuzující vodu a nečistoty, na bočních stranách
pasu elastické vsadky, nohavice odnímatelné po-
mocí zipu, zip na nohavici (usnadňuje oblékání a
svlékání s botami), 2 zadní kapsy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 velké našité kapsy, vysoký komfort 
při nošení, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 52,30/Kč 1,325,-

 JN 1028
James & Nicholson 02.1028
Pánské trekingové kalhoty s odepínacími
nohavicemi
vnější a střední vrstva: 100% polyester
Odpuzující vodu a nečistoty, na bočních stranách
pasu elastické vsadky, nohavice odnímatelné po-
mocí zipu, zip na nohavici (usnadňuje oblékání a
svlékání s botami), 2 zadní kapsy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 velké našité kapsy, vysoký komfort 
při nošení, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 52,30/Kč 1,325,-

 JN 583
James & Nicholson 02.0583
Pánské elastické kalhoty, odepínatelné
nohavice
94% polyamid, 6% elastan
Vodoodpudivé a rychleschnoucí, částečně
elastický pas s poutky na opasek, 2 boční kapsy
se zipem, 1 zadní kapsa, 1 našitá kapsa se zipem,
lehká, robustní a elastická tkanina, nohavice lze
odepnout na délku šortek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 60,80/Kč 1,540,-

 JN 582
James & Nicholson 02.0582
Dámské elastické kalhoty s odepínacími
nohavicemi
94% polyamid, 6% elastan
Vodoodpudivé a rychleschnoucí, částečně
elastický pas s poutky na opasek, 2 boční kapsy
se zipem, 1 zadní kapsa, 1 našitá kapsa se zipem,
lehká, robustní a elastická tkanina, nohavice lze
odepnout na délku šortek
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 60,80/Kč 1,540,-

 JN 585
James & Nicholson 02.0585
Pánské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
Částečně elastický pas s poutky na opasek, lehce 
tvarovaná kolena, odolné lemovky na vnitřní 
straně nohavic, 2 boční kapsy se zipem, 1 našitá
kapsa a 1 zadní kapsa se zipem, robustní rychle-
schnoucí hřejivá tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 66,70/Kč 1,690,-

 JN 584
James & Nicholson 02.0584
Dámské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
Částečně elastický pas s poutky na opasek, lehce 
tvarovaná kolena, odolné lemovky na vnitřní 
straně nohavic, 2 boční kapsy se zipem, 1 našitá
kapsa se zipem, robustní rychleschnoucí hřejivá 
tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 66,70/Kč 1,690,-
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JJJJJJNNNNN 78787878887777777
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JN 1202 
James & Nicholson | 02.1202

 JN 1201 
James & Nicholson | 02.1201

JJJJJJJNNNNNNN 1212121212121206060606066606 
JamJamJamJamJamJamamJames sseses es ess & N& N& N& N&& NNichichichichicichic olsolsolsolsolslson onoonnnono | 0 0| 000002.12.12.12.12.2.12.12 2062062206206206206
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JamJamJamJamamJamJamames eseseseses es & NN& N& N& N& Nichcichichichicc olsolslsolsssonon | 00002.12.1205205202052

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
Stojatý límec, raglánový rukáv s návlekem na 
prsty, podšitý YKK zip s refl exním lemováním 
(bez ochranné funkce) a ochranou brady, 
ploché švy tón v tónu, zdrsněná vnitřní 
strana, vnější strana hladká, refl exní prvky 
(bez ochranné funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 29,20/Kč 740,-

Dámské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, raglá-
nový rukáv s návlekem na prsty, podšitý YKK
zip s refl exním lemováním (bez ochranné 
funkce) a ochranou brady, ploché švy tón v 
tónu, zdrsněná vnitřní strana, vnější strana 
hladká, refl exní prvky (bez ochranné funkce) 
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 29,20/Kč 740,-

Pánské trekingové kalhoty s odepínacími
nohavicemi
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí, nohavice lze odepnout na 
délku šortek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 52,60/Kč 1,330,-

Dámské trekingové kalhoty s odepínacími
nohavicemi
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí, nohavice lze odepnout na 
délku šortek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 52,60/Kč 1,330,-

Pánské trekingové kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
vsadky v kontrastní barvě na kolenou a
hýždích, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,80/Kč 1,260,-

Dámské trekingové kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
vsadky v kontrastní barvě na kolenou a
hýždích, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 49,80/Kč 1,260,-

Pánské trekingové kalhoty krátké
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,90/Kč 910,-

Dámské trekingové kalhoty krátké
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,90/Kč 910,-black
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské funkční tričko
180g/m², 95% polyester, 5% elastan, elas-
tický single jersey ze slubové příze
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, výstřih 
do V, krční lemovka, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,70/Kč 345,-

Dámské funkční tričko
180g/m², 95% polyester, 5% elastan, elas-
tický single jersey ze slubové příze
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, krční lemov-
ka, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,70/Kč 345,-

Pánské funkční polo
180g/m², 95% polyester, 5% elastan, elas-
tický single jersey ze slubové příze
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, konfekč-
ní límec, krční lemovka, 4 knofl íky tón v 
tónu, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,70/Kč 500,-

Dámské funkční polo
180g/m², 95% polyester, 5% elastan, elas-
tický single jersey ze slubové příze
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, konfekční límec, krční le-
movka, 5 knofl íků tón v tónu, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,70/Kč 500,-

Pánské funkční polo
160g/m², 100% polyester, single jersey
Prodyšný materiál , konfekční límec, knofl íková léga uvnitř, 
límec a knofl íky v kontrastní barvě, 4 knofl íky, pruhovaný 
design, regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,30/Kč 490,-

Dámské funkční polo
160g/m², 100% polyester, single jersey
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál , konfekční límec,
knofl íková léga uvnitř, límec a knofl íky v kontrastní barvě, 5 
knofl íků, pruhovaný design, regulující vlhkost a rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,30/Kč 490,-

Sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester COOLDRY™, uvnitř:
polyesterové 5-kanálové vlákno, vnější strana: oboustranný 
strukturovaný žerzej, bavlna
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, pletený límec, krční le-
movka, knofl íky tón v tónu, dvojité švy na ramenou, výstřihu 
a průramcích, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 22,40/Kč 565,-
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James & NNNichchchholsolsolsolsonoonnnnn | 0| 002.02.02 575575575

 JN 576 
James & Nicholson | 02.0576

 JN 574 
James & Nicholson | 02.0574

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester COOLDRY™, uvnitř:
polyesterové 5-kanálové vlákno, vnější strana: bavlna
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, krční lemovka, dvojité 
švy na ramenou, výstřihu a průramcích, oboustranný struktu-
rovaný žerzej, vysoký komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 17,20/Kč 435,-

Pánské polo High Performance
170g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , pletený polokošilový límec, krční lemov-
ka, knofl íky tón v tónu, boční rozparky, kvalitní funkční po-
lyester (mikropolyester), regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,20/Kč 640,-

Dámské polo High Performance
170g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál , pletený polo-
košilový límec, krční lemovka, knofl íky tón v tónu, kvalitní 
funkční polyester (mikropolyester), regulující vlhkost a 
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,20/Kč 640,-

Dámské polo bez rukávů
155g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál , plochý pletený 
límec, knofl íky tón v tónu, příjemný komfort při nošení,
regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 24,10/Kč 610,-

Pánské polo „Active“
155g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , plochý pletený límec, knofl íky tón v tónu, 
kvalitní funkční polyester (mikropolyester), regulující vlhkost 
a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 26,60/Kč 675,-

Dámské polo „Active“
155g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál , plochý pletený 
límec, knofl íky tón v tónu, kvalitní funkční polyester (mikro-
polyester), regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 26,60/Kč 675,-
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PA441
Kariban ProAct | 200.P00 441

PA442
Kariban ProAct | 20.PPPP442

 PA476
Kariban ProAct | 20..P476

 PA477
Kariban ProAct | 20.P477

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PA441
Kariban ProAct 20.P441
Pánské sportovní tričko bez
rukávů
140g/m², 100% polyester
Úzké lemování ve výstřihu a průram-
cích, dvojité švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,60/Kč 165,-

PA442
Kariban ProAct 20.P442
Dámské sportovní tričko bez 
rukávů
140g/m², 100% polyester
Úzké lemování ve výstřihu a prů-
ramcích, dvojité švy, vykrojená záda, 
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 10 € 6,40/Kč 160,-

 PA476
Kariban ProAct 20.P476
Pánské sportovní tričko s výstři-
hem do V
140g/m², 100% polyester, tkanina
ptačí oko
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, 
malý výstřih do V, krční lemovka, 
raglánový rukáv se skrytými švy, 
dvojité švy na rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,20/Kč 205,-

PA477
Kariban ProAct 20.P477
Dámské sportovní tričko s výstři-
hem do V
140g/m², 100% polyester, tkanina
ptačí oko
Vypasovaný střih, prodyšný a
rychleschnoucí materiál, malý výstřih 
do V, krční lemovka, raglánový 
rukáv se skrytými švy, dvojité švy na 
rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL

50 10 € 7,60/Kč 190,-
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 PA438 
Kariban ProAct | 20.P438

 PA439 
Kariban ProAct | 20.P439

 PA445 
Kariban ProAct | 20.P445

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vylepšený kulatý výstřih s krční lemovkou, raglánový rukáv se
skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,25/Kč 185,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vylepšený kulatý výstřih s krční lemovkou, raglánový rukáv se
skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,75/Kč 170,-

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vylepšený kulatý výstřih s krční lemovkou, raglánový rukáv se
skrytými švy, rychleschnoucí
 6/8      8/10   10/12  12/14

122/128   134/140   146/152   158/164

50 10 € 6,30/Kč 160,-

* tato barva dostupná jen u 20.P439 (dámská)
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 PA482 
Kariban ProAct | 20.P482

 PA483 
Kariban ProAct | 20.P483

PA360 
Kariban ProAct | 22220.P360

PA232 
Kariban ProAct  | 20.P232

samtige Oberfl ächesamtige Oberfl ächemtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcggmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfläc

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PA482
Kariban ProAct 20.P482
Pánské polo CoolPlus®
145g/m², 50% polyester, 50% 
polyester CoolPlus®
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, 
hladký látkový límec, knofl íková 
léga se 3 knofl íky, hladká tkanina
pro zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 16,35/Kč 415,-

PA483
Kariban ProAct 20.P483
Dámské polo CoolPlus®
145g/m², 50% polyester, 50% 
polyester CoolPlus®
Vypasovaný střih, prodyšný a
rychleschnoucí materiál, hladký
látkový límec, hladká tkanina pro
zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 14,25/Kč 360,-

 PA360
Kariban ProAct 20.P360
Sportovní mikina s 1/4 zipem
200g/m², 90% polyester, 10% 
elastan
Raglánový rukáv, bílé zipy u barvy
navy, černý zip u barvy red a limet-
kový zip u barvy dark grey, 2 refl ex-
ní kapsy se zipem (bez ochranné
funkce), měkká kartáčovaná tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,05/Kč 1,015,-

PA232
Kariban ProAct 20.P232
Ultra lehká sportovní bunda
35g, 100% ripstop polyamid
Větruodolný a vodoodpudivý
materiál, stojatý límec, ragláno-
vý rukáv, transparentní tkanina,
extrémně lehká, rychleschnoucí,
bunda se dá složit do boční kapsy, 
přední zip s refl exním pruhem (bez 
ochranné funkce), refl exní elastický 
lem na límci, manžetách rukávů a
manžetách
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,80/Kč 655,-
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aqua blue

navy

dark grey

red

navy transparent 
white

170

Sp
or

ts
 &

 O
ut

do
or

PR
O

AC
T



PAA4AA 012 
Karibaaaan ProAct | 20.4012

PA4013 
Kariban ProAct | 20.4013

PA4017 
Kariban ProAct | | 20.4017

PA443 
Kariban ProAcct c | 20.P443

Bird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye Polyester

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PA4012
Kariban ProAct 20.4012
Pánské sportovní tričko
130g/m², 100% recyklovaný
polyester, tkanina ptačí oko
Rovný střih, kulatý výstřih, krční 
lemovka v kontrastní barvě, raglá-
nový rukáv, dvojité švy na kulatém 
výstřihu, rukávech a v pase, rychle-
schnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,15/Kč 205,-

 PA4013
Kariban ProAct 20.4013
Dámské sportovní tričko
130g/m², 100% recyklovaný
polyester, tkanina ptačí oko
Rovný střih, kulatý výstřih, krční 
lemovka v kontrastní barvě, raglá-
nový rukáv, dvojité švy na kulatém 
výstřihu, rukávech a v pase, rychle-
schnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,10/Kč 180,-

 PA4017
Kariban ProAct 20.4017
Sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
160g/m², 88% recyklovaný polyes-
ter, 12% elastan
Těsný střih, vysoký límec, raglánový
rukáv se švy v kontrastní barvě,
elastická spona v předním lemu,
kterou lze protáhnout šňůrku šortek 
pro stabilizaci, UV ochrana 50+
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 17,30/Kč 440,-

 PA443
Kariban ProAct 20.P443
Sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
140g/m², 100% polyester
Kulatý výstřih s krční lemovkou,
dvojité švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 10,05/Kč 255,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

white

black

lime

aqua blue

sporty navy

white

black

lime

aqua blue

sporty navy

white

fl uorescent
yyellow

white

black

lime

fl uorescent 
yyyellow

fl uorescent 
orange

red

aqua blue

sporty royal blue

navy
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 PA342 
Kariban ProAct | 22220.P342

 PA192
Kariban ProAct | 20.P192

 Camp Nou
SOL'S | 25.9030

 Camp Nou Kids 
SOL'S | 25.9031

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PA342
Kariban ProAct 20.P342
Pánská tréninková bunda
105g/m², 100% polyester s dia-
mantovým prošíváním
Pas se šňůrkou a zarážkou, elastický 
okraj rukávů, zip s refl exním lemo-
váním, 2 přední kapsy se zipem, 1
vnitřní kapsa, podšívka ze síťoviny, 
přístup k zušlechtění v podšívce, 
funkce CoolDry®, refl exní pás (bez 
ochranné funkce) na boku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,70/Kč 1,055,-

PA192
Kariban ProAct 20.P192
Pánské tréninkové kalhoty
105g/m², 100% polyester s dia-
mantovým prošíváním
Elastický pas se šňůrkou, dlouhý zip
na nohavici, 2 boční kapsy se zipem,
kompletní podšívka ze síťoviny, 
funkce CoolDry®
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 28,45/Kč 720,-

 Camp Nou
SOL'S 25.9030
Tepláková souprava
200g/m², 100% polyester, interlock
Vsadky na bocích a rukávech z
prodyšného materiálu, prodyšný
materiál , elastické manžety na
rukávech a v pase, plný zip, 2 kapsy
na zip, vyšívané logo, poslední 
jmenovaná barva odpovídá barvě
kalhot, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 64,20/Kč 1,625,-

Camp Nou Kids
SOL'S 25.9031
Dětská tepláková souprava
200g/m², 100% polyester, interlock
Vsadky na bocích a rukávech z
prodyšného materiálu, prodyšný
materiál , elastické manžety na
rukávech a v pase, plný zip, 2 kapsy
na zip, vyšívané logo, poslední 
jmenovaná barva odpovídá barvě
kalhot, pratelné na 40°
  6 Y        8 Y       10 Y      12 Y     14 Y

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

20 1 € 56,50/Kč 1,430,-

black/lemon/
black

bright green/
white/black

red/white/black

royal blue/
ylemon/navy

royal blue/
yyywhite/navy

black/lemon/
black

bright green/
white/black

red/white/black

royal blue/
ylemon/navy

royal blue/
ywhite/navy

white

black

navy

black

navy

172

Sp
or

ts
 &

 O
ut

do
or

SO
L'

S 
• 

PR
O

AC
T



PA358 
Kariban ProAct | 20.P358

PA359 
Kariban ProAct | 20.P359

PA1008 
Kariban ProAct | 20.1008

PA1009 
Kariban ProAct | 20.1009

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PA358
Kariban ProAct 20.P358
Pánská tréninková bunda
310g/m², 79% polyester, 15%
viskóza, 6% elastan, kapuce: 65%
polyester, 35% bavlněná žerzejová 
podšívka
2-barevná šňůrka, manžety v
kontrastní barvě na rukávech a 
lemu, zip, 2 přední kapsy se zipem a
lepenými švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 65,15/Kč 1,650,-

 PA359
Kariban ProAct 20.P359
Dámská tréninková bunda
310g/m², 79% polyester, 15%
viskóza, 6% elastan, kapuce: 65%
polyester, 35% bavlněná žerzejová 
podšívka
2-barevná šňůrka, manžety v
kontrastní barvě na rukávech a 
lemu, zip, 2 přední kapsy se zipem a
lepenými švy
XS – S – M – L – XL – XXL

15 1 € 57,15/Kč 1,445,-

 PA1008
Kariban ProAct 20.1008
Pánské funkční kalhoty
310g/m², 79% polyester, 15%
viskóza, 6% elastan
Úzký střih, elastický pas s 2-barev-
nou šňůrkou, úzké ukončení nohavic
s elastickou vložkou v kontrastní 
barvě, kolenní vsadky, 1 tepelně
svařená kapsa na zip vzadu, 2
přední kapsy s žerzejovou podšívkou 
z 65% polyesteru, 35% bavlny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 48,05/Kč 1,215,-

 PA1009
Kariban ProAct 20.1009
Dámské funkční kalhoty
310g/m², 79% polyester, 15%
viskóza, 6% elastan
Úzký střih, elastický pas s 2-barev-
nou šňůrkou, úzké ukončení nohavic
s elastickou vložkou v kontrastní 
barvě, kolenní vsadky, 1 tepelně
svařená kapsa na zip vzadu, 2
přední kapsy s žerzejovou podšívkou 
z 65% polyesteru, 35% bavlny
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 43,45/Kč 1,100,-

black

deep grey
heather

ash heather

french navy 
heather

black

deep grey
heather

ash heather

french navy 
heather
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 PA1015 
Kariban ProAct | 20.1015

 PA188
Kariban ProAct | 20.P188

 PA4009 
Kariban ProAct | 2| 2| 2| 20.40.0.440.4444009

 PA1021 
Kariban ProAct | 20.1022121

 PA032
Kariban ProAct | 20.P032

PPPA5AA57878
KarKararibaiban Pn PProAroAroActct | 2| 22| 20.P0 578

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PA1015
Kariban ProAct 20.1015
Dámské legíny
220g/m², 81% recyklovaný polyes-
ter, 19% elastan
Potisk tón v tónu, elastický široký
pas, malá kapsička na klíče v přední 
části pasu, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

40 1 € 27,05/Kč 685,-

PA188
Kariban ProAct 20.P188
Dámské legíny
95% bavlna, 5% elastan
Elastický pas, žerzejová látka
XS – S – M – L – XL

20 1 € 15,20/Kč 385,-

 PA4009
Kariban ProAct 20.4009
Dámské sportovní tílko
135g/m², 65% polyester, 35% 
viskóza
Ležérní střih, krční lemovka, hluboké
průramky, lehce zaoblený lem,
vykrojená záda, efekt slubové příze
XS – S – M – L

100 10 € 12,65/Kč 320,-

PA1021
Kariban ProAct 20.1021
Dámské sportovní kalhoty
210g/m², 100% bavlna, grey
heather: 65% bavlna, 35% viskóza
Elastický pas, šikmý proužek a
šňůrka v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,05/Kč 255,-

 PA032
Kariban ProAct 20.P032
Bezešvé sportovní návleky na
ruce
90% polyester, 10% elastan
Bezešvá ergonomická pletenina,
pružný materiál, rychleschnoucí,
podle normy EN13758-1, UV
ochrana 40+, dodáváno ve dvojicích
onesize

250 1 € 3,15/Kč 80,-

PA578
Kariban ProAct 20.P578
Sportovní ručník
155g/m², 100% polyester
Okamžitý osvěžující účinek po 
navlhčení pro snížení tělesné teplo-
ty, rozměry: 100x30cm
onesize

100 1 € 5,50/Kč 140,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

black

black

grey heather

navy

white

black

fl uorescent pink

black/grey
heather

grey heather/
pfl uo pink

navy/white

white

black

fl uorescent 
yyellow

fuchsia

aqua blue

sporty navy

icy white black

icy grey olive camoufl age

lime fl uorescent
yyellow

orange candy pink

tropical blue sporty royal blue

icy navy
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 K760 
Kariban | 20.K760

PA11999 
Kariban ProoAoo ct | 20.P11999

K710
Kariban | 20.K710100

PA154 
Kariban ProAct | 20.PP154

PA1002 
Kariban ProAct | 22220 10.10 10 00200202002

PA1A1A1A1000003333
Kariban ProAct | 20.1003

a ge auta ge aut
not roughened hi i h

i id
not roughenednot roughenedinnen nicht innen nichtinnen nicht innen nichtinnen nichtinnen nichtnnen nicht

není česanáangerautangerautangerautangerauti idingeraungeraungeraungeraungeraungeraungerau

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K760
Kariban 20.K760
Pánské plavky
120g/m², 100% recyklovaný
polyester
šňůrka v pase, 2 boční kapsy s
podšívkou ze síťoviny, zadní kapsa s
paspulí a suchým zipem, dvojité švy,
vnitřní slipy ze síťovaného materiálu,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 25,45/Kč 645,-

 PA119
Kariban ProAct 20.P119
Pánské plavky
110g/m², 100% polyester mikro-
vlákno
Elastický pas s vnitřní stahovací 
šňůrkou, vnitřní slipy: síťovina, 1
našitá boční kapsa, 2 boční kapsy,
švy v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 19,-/Kč 480,-

 K710
Kariban 20.K710
Teplákové kraťasy
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
široký pas s plochou šňůrkou a
kovovými očky, 2 boční kapsy, 1 
zadní kapsa, dvojité švy, LSF (low
shrinkage fl eece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 31,30/Kč 790,-

 PA154
Kariban ProAct 20.P154
Pánské sportovní kraťasy
100g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , elastický pas se 
šňůrkou, 2 boční kapsy, podšívka 
ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 20,55/Kč 520,-

 PA1002
Kariban ProAct 20.1002
Pánské kalhoty
155g/m², 95% polyester, 5% 
elastan
Vodoodpudivé, na bocích elastický
pas s poutky na opasek, kolenní 
vsadky 100% polyesterový žakár, 
zip v kontrastní barvě s 1 knofl íkem
na háček, 2 kapsy se zipem v
kontrastní barvě vpředu a 1 zadní 
kapsa v kontrastní barvě se zipem, 
antistatické
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 51,05/Kč 1,290,-

 PA1003
Kariban ProAct 20.1003
Dámské kalhoty
155g/m², 95% polyester, 5% 
elastan
Vodoodpudivé, na bocích elastický
pas s poutky na opasek, kolenní 
vsadky 100% polyesterový žakár, 
zip v kontrastní barvě s 1 knofl íkem
na háček, 2 kapsy se zipem v
kontrastní barvě vpředu a 1 zadní 
kapsa v kontrastní barvě se zipem, 
antistatické
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 51,05/Kč 1,290,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

black

lemon yellow

red

ice mint

kentucky blue

navy

black

red

aqua blue

navy

black

oxfoxfoxfoxfoxfoxfoxfoxffooxfoxfxfordordordordordordordordordordd grgrgrgrgrgrggggrg eyeyeyeeyeyeyeyyyyy

navy

white

black

red

navy

black black
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 Anfi eld 
SOL'S | 25.0210

 Sandy 
SOL'S | 25.1689

 Jill 
SOL'S | 25.3819

SSSydney yyy WoWoWWoW meeeennnn
SOL'S | 25.0141

 Sydddydnenen yy yy Men
SOOLO 'S S | 2| 2 25.1414

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

für Sublimation für Sublimation
gee g etgee g et

de g edür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatiode g edg ed or Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatio
sublimační tiskSublimationSublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Sydney Women
SOL'S 25.0141
Dámské sportovní tričko Interlock
180g/m², 92% polyester, 8% elastan,
interlock
Vypasovaný střih, ploché švy, prodyšné 
síťované vsadky v kontrastní barvě na boční 
straně, rychleschnoucí tkanina Dry Fit,
refl exní akcenty na raglánovém ramenním 
švu (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 16,40/Kč 415,-

Sydney Men
SOL'S 25.1414
Pánské sportovní tričko Interlock
180g/m², 92% polyester, 8% elastan,
interlock
Vypasovaný střih, ploché švy, prodyšné 
síťované vsadky v kontrastní barvě na boční 
straně, rychleschnoucí tkanina Dry Fit,
refl exní akcenty na raglánovém ramenním 
švu (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 16,40/Kč 415,-

Tréninkové signální tričko
80g/m², 100% prodyšná polyesterová síťovina
Kulatý výstřih lemovaný tón v tónu, neonové barvy pro 
dobrou viditelnost během nočního tréninku
XS – M – XL

100 5 € 5,40/Kč 135,-

Pánské plavecké šortky
105g/m², 100% polyester mikrovlákno, vnitřní slipy: 100%
polyesterová síťovina
Elastický pás se šňůrkou tón v tónu, zadní kapsa s klopou
a se zapínáním na suchý zip, 2 boční kapsy, malé boční 
rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

100 5 € 16,15/Kč 410,-

Dámské legíny
95% česaná bavlna, 5% elastan
Elastický pas, měkký pružný materiál, karbonový povrch,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 13,-/Kč 330,-

BEST
SELLER NEW

white

black

neon yellow

neon coral

bright green

lemon

orange

red

royal blue

black

neon green

neon yellow

red

neon coral

french navy

caribbean blue deep black
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 Sporty Women 
SOL'S | 25.1159

 Sporty 
SOL'S | 25.1939

 Sporty Kids 
SOL'S | 25.1166

 Performer Women 
SOL'S | 25.1198

 Performer Men 
SOL'S | 25.1199

Sprint 
SOL'S | 25.299995995

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámské raglánové sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , raglánový rukáv, prodloužená záda, 
vhodné pro sublimační tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,35/Kč 160,-

Pánské raglánové sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , raglánový rukáv, prodloužená záda, 
vhodné pro sublimační tisk
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,35/Kč 160,-

Dětské raglánové sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , úzce lemovaný límec, raglánový rukáv, 
prodloužená záda, vhodné pro sublimační tisk
  6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

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

50 10 € 6,-/Kč 150,-

Dámské piqué sportovní polo
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, léga se 3 knofl íky s lemováním v kontrastní 
barvě, krční lemovka, boční rozparky v kontrastní barvě, 
vhodné pro sublimační tisk, absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,90/Kč 400,-

Pánské piqué sportovní polo
180g/m², 100% polyester
Léga se 3 knofl íky s lemováním v kontrastní barvě, krční 
lemovka, boční rozparky v kontrastní barvě, vhodné pro 
sublimační tisk, absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,90/Kč 400,-

Unisex piqué sportovní tričko
130g/m², 100% polyester piqué
Vsazené rukávy, vhodné pro sublimační tisk, rychleschnoucí, 
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 4,45/Kč 115,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

apple green

red

royal blue

french navy

aqua

white

black

apple green

red

royal blue

french navy

white

black

forest green

neon green

apple green

neon yellow

neon orange

neon pink

red

dark purple

royal blue

french navy

petroleum blue

aqua

white

black

forest green

neon green

apple green

neon yellow

lemon

neon orange

orange

neon pink

red

dark purple

royal blue

french navy

petroleum blue

aqua

white

black

neon green

apple green

neon yellow

neon orange
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red

royal blue

french navy

aqua
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 S177M 
Spiro | 29.177M

 S177F 
Spiro | 29.177F

RRC0C08686X X 
SpiSpiro ro | 2| 29.09.086X86X

SS242424424445M5MM5MM 
SpSpppSpiSpSp ro roro | | 22| 9.222245M45M45M454545

SS2445FF 
SpiSpiro | 22| 29.22455F

S26666X 
Spiro | 2229.266X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské týmové polo
145g/m², 100% polyester
3 knofl íky na límci, designový potisk, vhodné pro vrstvený 
vzhled, funkce CoolDry®, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 23,75/Kč 600,-

Dámské týmové polo
145g/m², 100% polyester
3 knofl íky na límci, designový potisk, vhodné pro vrstvený
vzhled, funkce CoolDry®, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

20 5 € 21,60/Kč 545,-

Sportovní kšiltovka
100g/m², 100% polyester
Plochý profi l, bez podšívky, barevné síťové vsadky, látkový 
pásek s kovovým zapínáním, refl exní prvky (bez ochranné 
funkce) na kšiltu a boku
onesize

150 25 € 5,70/Kč 145,-

Pánská mikrofl eecová mikina s kapucí
180g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , stojatý límec, 2-vrstvá kapuce, lemování 
na kapuci, manžetách a lemu, zip s ochranou brady, boční 
kapsy, prošívané švy, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 28,10/Kč 710,-

Dámská mikrofl eecová mikina s kapucí
180g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , stojatý límec, 2-vrstvá kapuce, lemování 
na kapuci, manžetách a lemu, zip s ochranou brady, boční 
kapsy, prošívané švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

15 5 € 26,-/Kč 660,-

Sportovní bunda „Luxe Refl ectex Hi-Vis“
100% nylon
Vodoodpudivá a odolná proti větru, stojatý límec s 
kartáčovanou vnitřní podšívkou a elastickým ukončením, 
elastický okraj na rukávech a v pase, celoplošný zip s vnitřním
kontrastním páskem, malá kapsa na zip vzadu, zesílené švy 
v kontrastní barvě, ergonomicky prodloužená zadní část,
prodyšná podšívka ze síťoviny na zádech, v oblasti podpaží a 
na bocích, poutko, certifi kováno podle EN ISO 20471 třída 
2, 360° viditelnost, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 75,90/Kč 1,920,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/black black/white lime/black orange/black

red/black royal/white navy/white aqua/black

grey/black grey/black neon white

white/red

white/navy

black/white

black/red

grey/lime

red/white

royal/navy

navy/white
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 S287X 
Spiro | 29.287X

 S287J 
Spiro | 29.287J

S288X88X8
Spiro | 29.288X88

SSS2727274F4F4F 
SpiSpiSpiroro ro | 2| 2| 29.29.29.274F74F74F

SSSS28284F4FF 
SpiSpiSpiSp ro roo | 22| 29.29.29 29 84F84FF

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Sportovní tričko „Aircool“
135g/m², 100% polyester, ptačí oko síťovina
Vypasovaný střih, prodyšný materiál , streč High Tech, rychle-
schnoucí, neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 6,80/Kč 170,-

Dětské sportovní tričko „Aircool“
135g/m², 100% polyester, ptačí oko síťovina
Ležérní střih, prodyšný materiál , ofsetové ploché švy na 
ramenou a průramcích, streč High Tech, rychleschnoucí, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L

50 10 € 5,90/Kč 150,-

Sportovní polo „Aircool“
135g/m², 100% polyester, ptačí oko síťovina
Prodyšný materiál , žebrovaný pletený límec, knofl íková 
léga se 3 knofl íky, 1 náhradní knofl ík, ofsetové ploché švy 
na ramenou a průramcích, streč High Tech, rychleschnoucí, 
neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,10/Kč 255,-

 S274F
Spiro 29.274F
Dámský sportovní top
180g/m², hot coral: 47% nylon, 47% polyester, 6% elastan, 
lavender: 50% nylon, 45% polyester, 5% elastan, sport grey 
marl: 88% polyester, 12% elastan
Prodyšný materiál , elastický pas, ploché švy, 4 zkřížená 
ramínka na zádech, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

25 5 € 14,50/Kč 365,-

 S284F
Spiro 29.284F
Dámské capri legíny
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
Prodyšný materiál , elastický pas, rychleschnoucí, 3/4 délka
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 14,50/Kč 365,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

sport grey marl hot coral lavender

white*

black*

grey

combat

bottle

irish green

fl o green

lime

fl o yellow

gold

orange

fl o orange

red

super pink

fl o pink

purple

ocean blue

royal

navy*

white

black

bottle

fl o green

lime

fl o yellow

fl o orange

red

ocean blue

royal

navy

white*

black*

grey

bottle

lime

fl o yellow

fl o orange

red*

purple

ocean blue

royal

navy

black
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SSSSS2727277272277M7M7MMM7MM 
SpiSpiSpiSpiro ror | | 29.2.222277M77M7M77M77M77M7

S277FF7F7F7  
Spiro | 222299.29.277F77F

 S268M 
Spiro | 29.268M

 S268F 
Spiro | 29.268F

 Seamless Raglan Men 
Stedman | 05.8800

 Seamless Raglan Women 
Stedman | 05.8900

Melange JacquardMelange JacquardMelange Jacquardange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacqu

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 S277M
Spiro 29.277M
Pánská mikina s kapucí
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, kapuce se stahovací šňůrkou, 
lemování na kapuci a okrajích, otevřené manžety
a manžety na rukávech, boční kapsy se zipem,
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 19,-/Kč 480,-

 S277F
Spiro 29.277F
Dámská mikina s kapucí
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, kapuce se stahovací šňůrkou, 
lemování na kapuci a okrajích, otevřené manžety
a manžety na rukávech, boční kapsy se zipem,
extrémně lehká, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 19,-/Kč 480,-

 S268M
Spiro 29.268M
Pánská bunda „Zero Gravity“
Vnější strana: 100% nylon, podšívka: 100%
nylon, výplň: 160g/m², 100% polyester, rukávy 
a kapuce: 92% polyester, 8% elastan
Vypasovaný střih, kapuce, manžety a lem s lemo-
váním, raglánový rukáv, 2 boční kapsy se zipem, 
polstrovaná a prošívaná přední a zadní strana,
lehké a rychleschnoucí, refl exní detaily (bez 
ochranné funkce), neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 61,90/Kč 1,565,-

 S268F
Spiro 29.268F
Dámská bunda „Zero Gravity“
Vnější strana: 100% nylon, podšívka: 100%
nylon, výplň: 160g/m², 100% polyester, rukávy 
a kapuce: 92% polyester, 8% elastan
Vypasovaný střih, kapuce, manžety a lem s lemo-
váním, raglánový rukáv, 2 boční kapsy se zipem, 
polstrovaná a prošívaná přední a zadní strana,
lehké a rychleschnoucí, refl exní detaily (bez 
ochranné funkce), neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 57,90/Kč 1,465,-

 Seamless Raglan Men
Stedman 05.8800
Pánské sportovní tričko
140g/m², 58% ACTIVE-DRY° polyester, 42% 
nylon, melanžový žakár
Kulatá pletenina, olemovaný výstřih, raglánový 
rukáv, dekorativní ploché švy, 2-barevný vzor, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 16,40/Kč 415,-

 Seamless Raglan Women
Stedman 05.8900
Dámské sportovní tričko
140g/m², 58% ACTIVE-DRY° polyester, 42% 
nylon, melanžový žakár
Kulatá pletenina, olemovaný výstřih, raglánový 
rukáv, dekorativní ploché švy, 2-barevný vzor, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL

48 12 € 16,40/Kč 415,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

marl grey marl grey

black/grey

royal/navy

navy/navy

black/grey

royal/navy

navy/navy

black opal
gmelange

kiwi melange

king blue
gmelange

black opal
ggggmelange

kiwi melange

king blue
gmelange
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SSpopopopoorrtttts-T MoMoveve MMMMenenenen  
Stedmamamamaan ||||| 05.8883030

SSSSSSSpopopopoorrrtrtr s-T Movee WWomomen 
Steeeeedmadmadmmadmadmam n  | 050 .8930

Spppopp rtrtrtr s-sss TT Race Men 
Stedmaaaan | 050555.8888.8.8.8 50

Sports-T Raacec  Women
Stedman | 05.89500

Sportsss-s-s T T ReR fl ect Men
Stedman | 005500 .88.8 40

Sportrtts-s T Refl ect t tt Women
Stedmann n | 05.89894040

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Sports-T Move Men
Stedman 05.8830
Pánské sportovní tričko
125g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester (50% 
recyklovaný)
Úzce lemovaný límec ze stejného materiálu, krční 
lemovka, částečně vyrobeno z recyklovaných PET 
lahví (4 na tričko), ekologický funkční materiál,
melanžový vzhled, štítek TearAway v bočním švu,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 11,10/Kč 280,-

 Sports-T Move Women
Stedman 05.8930
Dámské sportovní tričko
125g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester (50% 
recyklovaný)
Úzce lemovaný límec ze stejného materiálu, krční 
lemovka, přesahující ramena, zaoblený lem, čás-
tečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (4 na 
tričko), ekologický funkční materiál, melanžový
vzhled, štítek TearAway v bočním švu, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 11,10/Kč 280,-

 Sports-T Race Men
Stedman 05.8850
Pánské sportovní tričko
160g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50%
recyklovaný), 10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze stej-
ného materiálu, krční lemovka, ploché švy, boční 
a ramenní vsadky z kontrastního materiálu, čás-
tečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (4 na 
tričko), ekologický funkční materiál, melanžový
vzhled, štítek TearAway v bočním švu, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 18,50/Kč 470,-

 Sports-T Race Women
Stedman 05.8950
Dámské sportovní tričko
160g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50%
recyklovaný), 10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze stej-
ného materiálu, krční lemovka, ploché švy, boční 
a ramenní vsadky z kontrastního materiálu, čás-
tečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (4 na 
tričko), ekologický funkční materiál, melanžový
vzhled, štítek TearAway v bočním švu, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 18,50/Kč 470,-

 Sports-T Refl ect Men
Stedman 05.8840
Pánské sportovní tričko
190g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50%
recyklovaný), 10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze
stejného materiálu, ploché švy v kontrastní barvě, 
částečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (4 
na tričko), ekologický funkční materiál, měkký
materiál, melanžový vzhled, refl exní prvky (bez
ochranné funkce) vpředu a vzadu, štítek Tear-
Away v bočním švu, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 20,40/Kč 515,-

 Sports-T Refl ect Women
Stedman 05.8940
Dámské sportovní tričko
190g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50%
recyklovaný), 10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze
stejného materiálu, ploché švy v kontrastní barvě, 
částečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (4 
na tričko), ekologický funkční materiál, melanžo-
vý vzhled, refl exní prvky (bez ochranné funkce) 
vpředu a vzadu, štítek TearAway v bočním švu, 
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 20,40/Kč 515,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

grey heather

denim heather

grey heather

coral heather

denim heather

grey heather

denim heather

grey heather

denim heather

grey heather

blue heather

grey heather

blue heather
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 Cotton Touch Meeen
Stedman | 05.8600

 Active 140 Crewwww Nece kk 
Stedman | 05.8400

 Intensess  Tech Menn
Stedman | 0505.8020

 Intenseeee TTTTech Women 
Stedman | 00050 .888818 20

Baumwoll HaptikBaumwoll Haptikaumwoll Haptaumwoll Haptaumwoll Haptaumwoll Haptypu o apu o apu o apumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Hapt

Bird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye Polyester

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Cotton Touch Men
Stedman 05.8600
Pánské sportovní tričko
160g/m², 100% ACTIVE-DRY° po-
lyester, single jersey „Cotton Touch“
Krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, malý refl exní potisk
na zádech (bez ochranné funkce),
neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 10,10/Kč 255,-

Active 140 Crew Neck
Stedman 05.8400
Pánské sportovní tričko se vzorem
„ptačí oko“
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, tkanina ptačí oko
Krční lemovka v kontrastní barvě, 
ploché švy na boční straně, boční 
vsadky, pružný materiál, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 10,55/Kč 265,-

 Intense Tech Men
Stedman 05.8020
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, žakár
Úzký výstřih ze stejného materiálu,
krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, melanžový vzhled,
neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 12,30/Kč 310,-

Intense Tech Women
Stedman 05.8120
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, žakár
Úzký výstřih ze stejného materiálu,
krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, melanžový vzhled,
neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL

48 12 € 12,30/Kč 310,-

white

black opal

kiwi green

cyber yellow

cyber orange

crimson red

hawaii blue

white

black opal

cyber yellow

crimson red

king blue

marina blue

anthra heather

grey heather

marina heather

anthra heather

grey heather

marina heather
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Sportrtrtrts-s-s-s-TTTT MMeMM n
Steeeedmadmadmadmad n |n |n |n | 05050505.80.80.8080000

Spopopopp rrts-T WoWoWomeen 
Stedmamamamm n |n  05.8110000

Sports-T T TT KiKidsds 
Stedman | 05.8818181707070

Sports Bra
Stedman | 05.8330

Sppopoooop rrtrr s TiTiiiT ghggg ts
Sttedmmman |n n  n 0555.883833202

Interlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock Polyester

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské sportovní tričko Interlock
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester, interlock
Úzce lemovaný výstřih, ploché ramenní švy, měkký, mírně
lesklý materiál, hladký povrch, refl exní logo ACTIVE-DRY® 
(bez ochranné funkce) vzadu, neutrální velikostní štítek, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 11,05/Kč 280,-

Dámské sportovní tričko Interlock Active-Dry
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester, interlock
Vypasovaný střih, úzce lemovaný výstřih a rukávy, ploché 
ramenní švy, měkký, mírně lesklý materiál, hladký povrch, 
refl exní logo ACTIVE-DRY® (bez ochranné funkce) vzadu, 
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 11,05/Kč 280,-

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester, interlock
Úzce lemovaný límec ze stejného materiálu, krční lemovka,
měkký hladký materiál, hladký povrch, tkaný velikostní štítek
na krku, štítek TearAway v bočním švu, pratelné na 40°
    S          M          L          XL
122/128   134/140   146/152   158/164

24 12 € 7,25/Kč 185,-

 Sports Bra
Stedman 05.8330
Sportovní podprsenka
300g/m², 90% nylon, 10% elastan
Elastický 2-vrstvý materiál, elastický žebrovaný hrudní pás,
bezešvá bez kostic, vykrojená záda, odnímatelné polstrované
košíčky, velikostní štítek a štítek s pokyny pro péči o prádlo 
na krku, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 18,40/Kč 465,-

 Sports Tights
Stedman 05.8320
Dámské 3/4 sportovní legíny
300g/m², 90% nylon, 10% elastan
Široký žebrovaný pas, ploché boční švy v kontrastní barvě, 
velikostní štítek a štítek s pokyny pro péči o prádlo v pase,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 18,40/Kč 465,-

black opal black opal

white

black opal

kiwi green

cyber yellow

cyber orange

crimson red

blue midnight

hawaii blue

white*

black opal*

cyber yellow*

cyber orange*

sweet pink*

crimson red*

white

black opal

cyber orange

sweet pink

crimson red

hawaii blue
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 720200
Teeee JaJaJJ yys ys | 1| 1118.778.78. 2002002

77201 
TeeTeee JJays | 18.78.77201201122

 7100 
Tee Jays | 18.7100

Bird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye Polyester

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské luxusní sportovní polo
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
Vypasovaný střih, zaoblený límec se 3 knofl íky v kontrastní 
barvě (antracit), regulující vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 28,30/Kč 715,-

Dámské luxusní sportovní polo
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
Vypasovaný střih, zaoblený límec se 3 knofl íky v kontrastní 
barvě (antracit), regulující vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 28,30/Kč 715,-

Pánské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikro polyester, tkanina ptačí oko 
se strukturou
Vypasovaný střih, plochý pletený límec, knofl íková léga se 3 
knofl íky, dvojité švy, absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 22,45/Kč 570,-

BEST
SELLER

black dark grey electric blue navy white black dark grey
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 7020 
Tee Jays | 18.7020

 7021 
Tee Jays | 18.7021

7777001010 0000
Teeee JaJaJaJJ yysys | 1| 1| 1| 88.788 010

 7011
Tee Jays | 18.78.78.788.78.8.78.70110110

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 7020
Tee Jays y 18.7020
Pánské sportovní tričko CoolDry®
160g/m², 95% mikropolyester 
COOLDRY™, 5% spandex
Raglánový rukáv, ploché švy, 
rychleschnoucí, refl exní potisk (bez 
ochranné funkce) na boku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,70/Kč 600,-

 7021
Tee Jays y 18.7021
Dámské CoolDry® sportovní tričko
160g/m², 95% mikropolyester 
COOLDRY™, 5% spandex
Vypasovaný střih, raglánový rukáv, 
ploché švy, rychleschnoucí, refl exní 
potisk (bez ochranné funkce) na 
boku
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,70/Kč 600,-

 7010
Tee Jays y 18.7010
Pánské luxusní sportovní tričko
150g/m², 100% polyester COOL-
DRY™
Prodyšný materiál, dvojitě prošité, 
dopředu posunutý ramenní šev s
černým pruhem, měkká tkanina, 
absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 17,05/Kč 430,-

 7011
Tee Jays y 18.7011
Dámské luxusní sportovní tričko
150g/m², 100% polyester COOL-
DRY™
Prodyšný materiál, dvojitě prošité, 
dopředu posunutý ramenní šev s
černým pruhem, měkká tkanina, 
absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 17,05/Kč 430,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

black melange

olive melange

sky diver

navy melange

white

black

dark grey

shocking green

fusion red

electric blue

navy
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JJNN 64644000
JamJames s & N& NNNichhooolsolsooolson | 022.02.0640640

JJJJN N 716 
Jammmmeses & N& N& Nicholsolssonon on on || 0| 02.02.02.0.07166

JJJJJN N N NN 717171717155555
JamJamJamJamJammes es es es es & N& N& N& N&& ichichichichcholson | 0002.02.02.0715

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská pletená bunda v tradičním krojovém vzhledu
50% bavlna, 50% polyakryl, žebrování
Krojové knofl íky z imitace rohu, 2 boční kapsy, vsadka uvnitř 
v kostkovaném designu, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 72,-/Kč 1,820,-

Dámské piqué polo v tradičním krojovém vzhledu
195g/m², 100% bavlna
Vypasované polo v tradičním krojovém vzhledu, kostkovaná
vsadka na límci, vnitřní straně knofl íkové légy a na bočních 
rozparcích, 4 krojové knofl íky z imitace rohu, půlměsícová 
podsádka tón v tónu na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,60/Kč 570,-

Pánské piqué polo v tradičním krojovém vzhledu
195g/m², 100% bavlna
Polo v tradičním vzhledu, button-down límeček, kostkovaná 
vsadka na límci, vnitřní straně knofl íkové légy a na bočních 
rozparcích, 3 krojové knofl íky z imitace rohu, půlměsícová 
podsádka tón v tónu na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,60/Kč 570,-

* tato barva dostupná jen u 02.0715 (dámská)

brown melange/beige/royal anthracite melange/red/red

beige/anthracite melange/red red/anthracite melange/green

white/red white white/purple white* lime green/lime green white

red/red white royal/royal white navy/red white

186

Tr
ad

iti
on

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N



JJJNN 663636338 888
JamJamJames es & N&& N& N& Nichichichicholsolsolso onoo | | | 02.006386 88

 JN 63333777 7
JamJ es esess & N& N& N& N& Nicicichoololsoonoo | 00002.02.02 63763

Leather Trousers short/men
60.3101

 Leather Trousers short/women
60.3203

LLLeaeaeaeaeathtthththt erere TTTTTTTrororrororrroususususerere ss llololongng//m/menen
60.6060 30033003000000011111

hhhhherererrerer TTTTTTroroooususerers s s s loolololongngg/w/w/womomomenenenn LLLLeeaeae thth
60.60.320320202002032 7777

ableeableeable Chest Shield CCCChaahangngngngeaeaangeable
60.60..3003003003 000

určeno k výšivceembroiderableembroiderablebestickbarbestickbarbestickbarbestickbarbestickbarbestickbarbestickbar

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

JN 638
James & Nicholson 02.0638
Popelínová kostkovaná košile v tradičním vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, rukávy k vyhrnutí s páskem a knofl í-
kem, zaoblený lem, krojové knofl íky z imitace rohu, náprsní 
kapsa, 2 záhyby na zádech, Easy Care, vysoce kvalitní, snadno 
žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 44,30/Kč 1,120,-

JN 637
James & Nicholson 02.0637
Popelínová kostkovaná halenka v tradičním vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, rukávy k vyhrnutí s páskem a knofl íkem, za-
oblený lem, krojové knofl íky z imitace rohu, Easy Care, vysoce 
kvalitní, snadno žehlivý popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 44,30/Kč 1,120,-

Leather Trousers short/men
60.3101

Pánské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
Tradiční krátké kožené kalhoty, včetně ramínek a náprsníku, 
výšivky na bocích a vpředu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 79,20/Kč 2,005,-

Leather Trousers short/women
60.3203

Dámské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
Tradiční krátké kožené kalhoty, včetně ramínek a náprsníku, 
výšivky na bocích a vpředu
XS – S – M – L – XL

20 1 € 79,20/Kč 2,005,-

Pánské kožené kalhoty, dlouhé
100% hovězí kůže
Dámské kožené kalhoty s tradiční 3/4 délkou, včetně ramí-
nek a náprsníku, výšivky na bocích a vpředu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,60/Kč 2,240,-

Vyšívatelný náprsník ke koženým kalhotům
100% hovězí kůže
šle s vyšívatelným náprsníkem vhodné ke koženým kalhotům
3001 3101 3203 a 3207, nastavitelné popruhy, náprsní pás
se dá pomocí suchého zipu odebrat pro snadnou aplikaci
výšivky nebo potisku, kovové spony, v pase na knofl íky,
náprsník rozměry: cca 23x9cm
onesize

100 1 € 17,95/Kč 455,-

kožené kalhoty, dlouhéDámské k
100% hovězí kůže100% hov
Dámské kožené kalhoty s tradiční 3/4 délkou, včetně ramí-
nek a náprsníku, výšivky na bocích a vpředu
XS – S – M – L – XL

20 1 € 88,60/Kč 2,240,-

green/white

red/white

royal/white

green/white

red/white

purple/white

royal/white

light brown dark brown light brown dark brown

light brown

dark brown light brown dark brown

light brown

dark brown
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Premier | 39.0803
Premier | 39.0804 … 193



Fleece 
PLAIN .................... 190

KNITTED .................... 200



 JN 44 
James & Nicholson | 02.0044

 JN 49 
James & Nicholson | 02.0049

 JN 44K 
James & Nicholson | 02.044K

 JN 782 
James & Nicholson | 02.0782

 JN 781 
James & Nicholson | 02.0781

 Icewalkerrrr ++  
B&C | 01.07033

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
Kadetový límec, elastické manžety na rukávech, stahovací 
šňůrka se zarážkami v lemu, 2 boční kapsy se zipem, dvojité 
švy na průramcích a ramenou, vysoce kvalitní fl eece, snadno
udržovatelný, protižmolkovací fl eece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 31,60/Kč 800,-

Dámská mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, elasticky lemovaný pas, límec a rukávy, 2 
boční kapsy, snadno udržovatelný, protižmolkovací mikro-
fl eece, velmi příjemný komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 33,80/Kč 855,-

Dětská fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
Kadetový límec, elastické manžety na rukávech, stahovací 
šňůrka se zarážkami v lemu, 2 boční kapsy se zipem, dvojité 
švy na průramcích a ramenou, těžký protižmolkovací fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 28,40/Kč 720,-

Pánská mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy se zipem, protižmolkovací, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 23,20/Kč 585,-

Dámská mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2 boční kapsy se zipem, protižmol-
kovací, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 23,20/Kč 585,-

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Stojatý límec, otevřený pas s elastickou šňůrkou a zarážkami, 
zip tón v tónu, lehce fungující zipový systém, 2 kapsy na zip,
příčný šev pod hrudníkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 34,70/Kč 880,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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JN 766 
James & Nicholson | 02.0766

JJNN 767665555
JaJamaamaa es es & N& Nichicholsolsolsolsonon on on | 0| 0| 0| 02.02.0765765

JN 45
James & Nicholson | | | 02.0045

JN 48888 
James & NNNNiciciccholsolslsolslsssson ono | 0| 02.002.0048048048048

JN 1006 
James & Nicholson | | 02.10060

JN 43
James & Nicholson | 02.000000430434

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 766
James & Nicholson 02.0766
Pánská mikrofl eecová bunda
220g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 37,40/Kč 945,-

 JN 765
James & Nicholson 02.0765
Dámská mikrofl eecová bunda
220g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, stojatý 
límec, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 37,40/Kč 945,-

 JN 45
James & Nicholson 02.0045
Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester
Hřejivá vesta z těžkého kvalitního 
fl eecu, průramky a lem zesílené 
nylonem, 2 boční kapsy se zipem,
dvojité švy na průramcích a
ramenou, snadno udržovatelný, 
protižmolkovací fl eece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 27,50/Kč 695,-

 JN 48
James & Nicholson 02.0048
Dámská mikrofl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, elasticky
lemovaný pas, límec a rukávy, 2 
boční kapsy, snadno udržovatelný,
protižmolkovací mikrofl eece, velmi 
příjemný komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 30,20/Kč 765,-

 JN 1006
James & Nicholson 02.1006
3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vně i uvnitř: 100%
polyester, střední vrstva: prodyšná,
větruodolná a voděodolná TPU-
-membrána
Vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m²
za 24h), celoplošná větrná clona,
náprsní kapsa se zipem, 2 skryté 
kapsy se zipem, elastická šňůrka se 
zarážkou na lemu, propustná pro 
vodní páry, materiál odolný proti 
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 71,30/Kč 1,805,-

 JN 43
James & Nicholson 02.0043
Fleecová mikina s ¼ zipem
300g/m², 100% polyester
Kadetový límec, elastické manžety
na rukávech, stahovací šňůrka se
zarážkami v lemu, dvojité švy na
průramcích a ramenou, vysoce 
kvalitní fl eece, snadno udržovatelný, 
protižmolkovací fl eece
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 31,20/Kč 790,-
MEM-
BRANE
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 K911 
Kariban | 20.K911

 K907 
Kariban | 20.K907

 K913 
Kariban | 20.K913

 K906 
Kariban | 20.K906

 K949 
Kariban | 20.K949

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K911
Kariban 20.K911
Mikrofl eecová bunda „Falco“
300g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofl eece
Stojatý límec, rovný lem, 2 boční 
kapsy se zipem, jemný mikrofl eece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 21,05/Kč 530,-

K907
Kariban 20.K907
Dámská mikrofl eecová bunda 
„Maureen“
280g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofl eece
Vypasovaný střih, límec a manžety
s lemováním, stojatý límec, 2 boční 
kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 21,05/Kč 530,-

Mikrofl eecová vesta „Luca“
300g/m², 100% protižmolkový polyester mikrofl eece
Stojatý límec, rovný lem, 2 boční kapsy s ozdobným prošívá-
ním, jemný mikrofl eece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 17,60/Kč 445,-

Dámská mikrofl eecová vesta „Melodie“
280g/m², 100% protižmolkový polyester mikrofl eece
Vypasovaný střih, límec a průramky s lemováním, stojatý
límec, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 17,60/Kč 445,-

Unisex oversize mikrofl eecová mikina
280g/m², 100% recyklovaný polyester, protižmolkový 
mikrofl eece
Velkorysý střih, vzhled nadměrné velikosti, podšitá kapuce 
se šňůrkou, půlměsícová podsádka na krku, klokaní kapsa,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 26,-/Kč 660,-

* tato barva dostupná jen u 20.K906 (dámská)

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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 PR803 
Premier | 39.0803

 PR804 
Premier | 39.0804

7796966666666111
ProPromodmodoo oroorooo |||| | | | 404044040.40.40.40.4 779679679679677 111

7777999969696655555555
ProPromodmodmoddodddoroorooroororooroo |||| | || 4040.0.40.796796796555

777798985 
ProProProroPromodmodmodmodmodmodorooroooo | | 40400.0.0.0.7979879879855

79979 1
Promodmodo orooro || 40.40.7977979 11

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PR803
Premier 39.0803
Pánská fl eecová vesta „Artisan“
260g/m², 100% polyester
Lemování na průramcích a límci, 
2-cestný zip, 2 boční kapsy se
zipem, kontrastní kapsy a zip,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 20,70/Kč 525,-

 PR804
Premier 39.0804
Dámská fl eecová vesta „Artisan“
260g/m², 100% polyester
Lemování na průramcích a límci, 
2-cestný zip, 2 boční kapsy se
zipem, kontrastní kapsy a zip,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 20,70/Kč 525,-

 7961
Promodoro 40.7961
Pánská dvojitá fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
Stojatý límec, manžety na rukávech
s elastanem, plný a skrytý zip, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní strana
v kontrastní barvě, oboustranná
protižmolkovací úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

15 1 € 35,85/Kč 905,-

 7965
Promodoro 40.7965
Dámská dvojitá fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
Stojatý límec, manžety na rukávech
s elastanem, plný a skrytý zip, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní strana
v kontrastní barvě, oboustranná
protižmolkovací úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 33,10/Kč 835,-

 7985
Promodoro 40.7985
Dámská dvojitá fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, protiž-
molková úprava
Vypasovaný střih, větruodolná,
stojatý límec, manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, skrytý zip, 2
boční kapsy s ozdobným prošíváním,
zesílené ramenní švy, vnitřní strana v 
kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 31,90/Kč 805,-

 7971
Promodoro 40.7971
Pánská dvojitá fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, protiž-
molková úprava
Vypasovaný střih, větruodolná,
stojatý límec, manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, skrytý zip, 2
boční kapsy s ozdobným prošíváním,
zesílené ramenní švy, vnitřní strana v 
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

15 1 € 32,25/Kč 815,-

NEW NEW

white/new light
g ygrey

black/black

charcoal/grey
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RR03333336XXXXX 
Result |||||| 30.33030.30.303 03663666XX

RRRRR114X 
ResResRee uultuu  Core | 30.0.10. 14X4X

RRR111111115M5M5  
ResResRese ultultultultt ||| 30.30.30 1115115MMM

 R115FFFF 
Result | 30.3033 115FF

 R220M 
Result Core | 30.220X

RR22220F00  
ResResultult CoC ree | 30.220F0F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R036X
Result 30.036X
Těžká fl eecová bunda
330g/m², 100% polyester, protiž-
molkový fl eece
Nastavitelný pas s elastickou šňůr-
kou, elastické manžety na rukávech, 
2 velké přední kapsy s ozdobným
prošíváním, speciální vlákno pro
absorpci kapaliny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 25,90/Kč 655,-

R114X
Result Core 30.114X
Mikrofl eecová bunda
200g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Stojatý límec, raglánový rukáv, 2 
boční kapsy, pružný materiál, velmi
lehká a teplá, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 19,80/Kč 500,-

 R115M
Result 30.115M
Mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Prodyšný materiál , 2 boční kapsy
se zipem, podlepené švy na krku,
prodloužená záda, měkká, sportovní 
2-cestná strečová tkanina, rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 27,20/Kč 690,-

R115F
Result 30.115F
Dámská mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester mik-
rofl eece
Prodyšný materiál , zapečetěné 
límcové švy, prodloužená záda, 
ideální jako spodní nebo vrchní 
vrstva, 2-cestný strečový materiál,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 27,20/Kč 690,-

 R220M
Result Core 30.220X
Pánská outdoorová fl eecová 
bunda „Fashion Fit“
280g/m², 100% polyester
Lemované manžety, 2 boční 
kapsy se zipem, elastická šňůrka se 
zarážkou
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 22,90/Kč 580,-

R220F
Result Core 30.220F
Dámská fl eecová outdoorová
bunda „Fashion Fit“
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, lemované man-
žety, nastavitelná šňůrka v pase, 2
boční kapsy se zipem
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 22,90/Kč 580,-
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 R903X 
Result Recycled | 30.903X

 R904X 
Result Recycled | 30.904X

 R905X 
Result Recycled | 30.905X

 R905J 
Result Recycled | 30.905J

 R906X 
Result Recycled | 30.906X

 R907X 
Result Recycled | 30.907X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R903X
Result Recycledy 30.903X
Fleecová bunda
280g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál, lemování na rukávech a man-
žetách, plný zip YKK NATULON®, boční kapsy se
zipem YKK NATULON®, boční kapsy s fl eecovou 
podšívkou, poutko, hustá kompaktní vlákna
zajišťují minimální tepelné ztráty, regulující vlh-
kost a rychleschnoucí, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 25,90/Kč 655,-

 R904X
Result Recycledy 30.904X
Fleecová vesta
280g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál, měkké lemování na průram-
cích a lemu, plný zip YKK NATULON®, boční 
kapsy se zipem YKK NATULON®, boční kapsy s 
fl eecovou podšívkou, poutko, hustá kompaktní 
vlákna zajišťují minimální tepelné ztráty, regulu-
jící vlhkost a rychleschnoucí, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 21,-/Kč 530,-

 R905X
Result Recycledy 30.905X
Mikrofl eecový svetr s 1/4 zipem
165g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál, lemování na rukávech a 
manžetách, zip YKK NATULON®, poutko, rych-
leschnoucí, neutrální velikostní štítek, pratelné
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 19,80/Kč 500,-

 R905J
Result Recycledy 30.905J
Dětský mikrofl eecový svetr s 1/4 zipem
165g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál, lemování na rukávech a 
manžetách, zip YKK NATULON®, poutko, rych-
leschnoucí, neutrální velikostní štítek, pratelné
na 40°
XS – S – M – L – XL

15 5 € 17,60/Kč 445,-

 R906X
Result Recycledy 30.906X
Mikrofl eecová bunda s kapucí
165g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál, integrovaná kapuce, lemování 
na rukávech a manžetách, ochrana brady, plný
zip YKK NATULON®, boční kapsy, poutko, rych-
leschnoucí, neutrální velikostní štítek, pratelné
na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 23,80/Kč 600,-

 R907X
Result Recycledy 30.907X
Mikrofl eecová bunda
165g/m², 100% recyklovaný polyester
Prodyšný materiál, plný zip YKK NATULON®, 
boční kapsy, poutko, rychleschnoucí, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 19,80/Kč 500,-
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 870M 
Russell | 10.870M

 870F 
Russell | 10.870F

 870B 
Russell | 10.870B

88887474MMMM
Russeelele l |l | 1010010.87.87.87.874M4M4M

888888181818 MM MMM
Ruusussselsellell |l |l |l |l | 10101 .88.881M1MMM1M

88887272727277 MMMM
RusRRusu selselselss l |l ||| 11010.87.8.8787878722M22M2M2

880M
Russell | 10.888888880M0M0M0M

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Stojatý límec, boční kapsy se zipem, hustá kompaktní vlákna 
zajišťují minimální tepelné ztráty, extrémně hladký povrch pro
potisk nebo výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 35,80/Kč 905,-

Dámská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem,
hustá kompaktní vlákna zajišťují minimální tepelné ztráty,
extrémně hladký povrch pro potisk nebo výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 34,10/Kč 860,-

Dětská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem, hustá kompaktní vlák-
na zajišťují minimální tepelné ztráty, extrémně hladký povrch
pro potisk nebo výšivku
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3 € 29,20/Kč 740,-

Fleecový svetr s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester, protižmolkový
fl eece
Boční kapsy se zipem, hustá kompaktní 
vlákna zajišťují minimální tepelné ztráty, 
extrémně hladký povrch pro potisk nebo
výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 34,40/Kč 870,-

Mikrofl eecový svetr s 1/4 zipem
190g/m², 100% polyester, protižmolkový 
mikrofl eece
Zip na límci, 2 boční kapsy se zipem, ideální 
pro vnitřní a venkovní použití, pevně tkaný 
materiál pro dobrou tepelnou izolaci, lehký
materiál
S – M – L – XL – XXL

24 3 € 34,40/Kč 870,-

Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester, protižmolkový
fl eece
Kadetový límec, 2 boční kapsy se zipem,
extrémně hladký povrch pro potisk nebo
výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 31,25/Kč 790,-

Pánská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% polyester, protižmolkový 
mikrofl eece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem, ideální 
pro vnitřní a venkovní použití, pevně tkaný 
materiál pro dobrou tepelnou izolaci, lehký
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 37,40/Kč 945,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black convoy grey bottle green classic red burgundy bright royal french navy
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 Norman Men 
SOL'S | 25.2093

 Norman Women 
SOL'S | 25.2094

Nova Wommen
SOL'S | 25.05877

NNNNNovooooo a Meennn nnnn
SOOLOLL'S 'S'S || | 2| 5.0586

 Factor Women 
SOL'S | 25.3824

 Factor Men 
SOL'S | 25.3823

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Factor Women
SOL'S 25.3824
Dámská fl eecová bunda
100% recyklovaný polyester (rPET)
Krční lemovka, elastický pas a konce 
rukávů, 2 boční kapsy se zipem,
příjemný strečový fl eece, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 29,45/Kč 745,-

 Factor Men
SOL'S 25.3823
Pánská fl eecová bunda
280g/m², 100% recyklovaný
polyester (rPET)
Krční lemovka, elastický pas a konce 
rukávů, 2 boční kapsy se zipem,
příjemný strečový fl eece, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

20 1 € 29,45/Kč 745,-

 Norman Men
SOL'S 25.2093
Pánská fl eecová bunda
220g/m², 100% polyester
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 19,05/Kč 480,-

 Norman Women
SOL'S 25.2094
Dámská fl eecová bunda
220g/m², 100% polyester
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 19,05/Kč 480,-

 Nova Women
SOL'S 25.0587
Dámská mikrofl eecová bunda
200g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
2 boční kapsy se zipem, ozdobné
prošívání a zipy v kontrastní barvě 
kromě barev navy a black, vysoká 
hustota
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 30,80/Kč 780,-

 Nova Men
SOL'S 25.0586
Pánská mikrofl eecová bunda
200g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem, ozdobné prošívání a zipy v
kontrastní barvě kromě barev navy a
black, vysoká hustota
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 30,80/Kč 780,-

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW NEW
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 North Kids 
SOL'S | 25.0589

 North 
SOL'S | 25.5500

 North Women 
SOL'S | 25.5450

 North Kids 
SOL'S | 25.0589

NNess 
SOL'S || 25.56000000000

NNoooooro wawawaayyy y
SOSOOL'S S SS | 2| 225.55.55.5.5.55.5100101000000

Nororo didiidid cc 
SOL'S | 2| 2225.55.55555055

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolková úprava
Vyztužená krční lemovka, elastické manžety a šňůrka v pase,
hustý fl eece s krátkým vlasem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 26,85/Kč 680,-

Dámská fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolková úprava
Vyztužená krční lemovka, elastické manžety a šňůrka v pase,
hustý fl eece s krátkým vlasem
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 26,85/Kč 680,-

Dětská fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolková úprava
Krátký střih, vysoký límec, vyztužená krční lemovka, elastické 
manžety na rukávech, zip tón v tónu, 2 boční kapsy se zipem
a lemováním
 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 € 21,80/Kč 550,-

Fleecová mikina s 1/2 zipem
300g/m², 100% polyester
Stojatý límec, pas s elastickou šňůrkou, elastické manžety, 
plastový zip tón v tónu, větší hustota, protižmolkovací
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 26,25/Kč 665,-

Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester
3 kapsy na zip, náprsní kapsa, větší hustota, protižmolkovací
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 1 € 22,80/Kč 575,-

Kontrastní fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
Polstrovaný límec, 2 kapsy s lemováním, náprsní kapsa se 
zipem, vsadky v kontrastní barvě na límci, těle a rukávech,
větší hustota, protižmolkovací
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 41,-/Kč 1,040,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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Fleece Jacketetetet MMenn
Stedman | 05.5030

Fleece Jaccckcc et Wommmmmen 
Stedman | 05.51000000

916161 00
TTeTee JJaaayyyys | 11118.98.9160160

99171777770 
TeeTee JaJaysyss ss s | 18.91700000070

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Fleece Jacket Men
Stedman 05.5030
Pánská fl eecová bunda
220g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofl eece
Prodyšný materiál , stojatý límec,
polyesterová keprová krční lemovka, 
nastavitelný pas, zip tón v tónu s
vnitřní klopou, 2 kapsy, vsadka ve
tvaru půlměsíce, oboustranně kar-
táčovaná, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 28,65/Kč 725,-

 Fleece Jacket Women
Stedman 05.5100
Dámská fl eecová bunda
220g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofl eece
Prodyšný materiál , stojatý límec,
polyesterová keprová krční lemovka, 
zip tón v tónu s vnitřní klopou, 2
kapsy, vsadka ve tvaru půlměsíce, 
oboustranně kartáčovaná, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 6 € 25,-/Kč 635,-

 9160
Tee Jays y 18.9160
Pánská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
větrná clona na vnitřní straně YKK
zipu, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 39,50/Kč 1,000,-

 9170
Tee Jays y 18.9170
Dámská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
větrná clona na vnitřní straně YKK
zipu, 2 boční kapsy se zipem, vídeň-
ské švy vpředu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 39,50/Kč 1,000,-

black opal*

grey steel

scarlet red

blue midnight*

black opal

scarlet red

blue midnight

black

dark grey

black

dark grey
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JJJJJNNNN 5559955955 777
JamJaJamJamamees e & N& N& NNNNNichichichic olsolso ononnnn | 0| 02.02.00597597

JJJJJNNNN 595955955 66
JamJamJama eseses & N& N&& ichhichc olslolsoononon o | 002.0.0055596

JJJJJNN 5757575 111
JamJammmeees es es & N& N& N&&&& ichichiic olsolson on | 0| 000002.02 02.0.0005715571571571571

JJJNNN 57575700000
JamJamJJamJ eses && N& Niciicholson n | 0| 0022.02222 5705707070

JN 783 
James & Nicholson on | 0| 02.02.078337

JJN 78784 
JamJames es & NNichcholsonon | 0| 002 022.078478447847848484

strukturovaný fl eeceStructure FleeceStructure FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur Fleece

Diamond Patternd a a t ýaute Optaute Optaute OptDiamond PatternDiamond PatternRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-Optik

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 597
James & Nicholson 02.0597
Pánská strukturovaná fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
Příjemně měkká kvalita, vnější strana: mírně
strukturovaná, uvnitř: hladká, stojatý límec, 
podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem, ploché švy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,10/Kč 835,-

 JN 596
James & Nicholson 02.0596
Dámská strukturovaná fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, příjemně měkká kvalita, vnější 
strana: mírně strukturovaná, uvnitř: hladká, sto-
jatý límec, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, ploché švy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,10/Kč 835,-

 JN 571
James & Nicholson 02.0571
Pánská fl eece bunda s diamant. strukturou, 
kapuce
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
Vnější strana hladká s decentním celoplošným
potiskem, uvnitř: zdrsněný fl eece v diamantovém 
vzhledu, sestřihnutá kapuce s elastickou šňůrkou 
a zarážkou, plný podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 52,20/Kč 1,320,-

 JN 570
James & Nicholson 02.0570
Dámská fl eecová bunda s kapucí, diamant. 
struktura
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
Lehce vypasovaný střih, vnější strana hladká s 
decentním celoplošným potiskem, uvnitř: zdrs-
něný fl eece v diamantovém vzhledu, sestřihnutá 
kapuce s elastickou šňůrkou a zarážkou, plný 
podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 52,20/Kč 1,320,-

 JN 783
James & Nicholson 02.0783
Dámská elastická fl eecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% elastan
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, plný podši-
tý zip s ochranou brady, YKK zipy, 2 boční kapsy 
se zipem, vsadky a ploché švy v kontrastní barvě, 
zdrsněná vnitřní strana, vnější strana hladká v
decentním pruhovaném designu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 37,40/Kč 945,-

 JN 784
James & Nicholson 02.0784
Pánská elastická fl eecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% elastan
Stojatý límec, plný podšitý zip s ochranou brady,
YKK zipy, 2 boční kapsy se zipem, vsadky a
ploché švy v kontrastní barvě, zdrsněná vnitřní 
strana, vnější strana hladká v decentním pruhova-
ném designu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 37,40/Kč 945,-

black/carbon

green/ dark
ggreen

yellow/carbon

red/carbon

aqua/navy

carbon/red

green/navy

yellow/carbon

dark orange/
carbon

aqua/navy

o¹  white/carbon

black/carbon

fern green/
carbon

pink/carbon

red/carbon

navy/bright blue

o¹  white/carbon

black/carbon

fern green/
carbon

red/carbon

navy/bright blue
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JN 787 6 6
James & N& icholson | 02.02 02 786786666

JJNNN 78787888855
Jamaames & N& NN& NNichicholsolsolsolsolsolson o | 02.0000.0778577

JJJNNN 767 4 4
JamJamJaJaJames & N& N& N&& NNNichicchicicicic olsononnn | 0| 0| 02.02.02.02.07647676477

JJN 7676333
James & N& Nichichcholsolsssonononon n | 0| 0| 2.02. 763

g atte u e e tegg
zur Veredelungzur Veredelung

Smooth Surface for l ßßglatte Aussenseite glatte Aussenseite 
r Veredelunr Veredelunr Veredelunr Veredelun

g atte u e e teg atte u e e teg atte uße se teatte uße se teatte uße se teglatte Aussenseitegglatte Aussenseitegglatte Außenseite glatte Außenseite glatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseite glatte Außenseiteglatte Außenseite
d ld ld lVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredelu

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 786
James & Nicholson 02.0786
Pánská elastická fl eecová bunda 
s kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
Nastřižená kapuce, raglánový rukáv, 
YKK zipy, 2 boční kapsy se zipem,
ploché švy tón v tónu, zdrsněná
vnitřní strana, vnější strana hladká v
decentním pruhovaném designu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 47,60/Kč 1,205,-

 JN 785
James & Nicholson 02.0785
Dámská elastická fl eecová bunda 
s kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
Lehce vypasovaný střih, nastřižená
kapuce, raglánový rukáv, YKK zipy, 
2 boční kapsy se zipem, ploché švy 
tón v tónu, zdrsněná vnitřní strana,
vnější strana hladká v decentním
pruhovaném designu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 47,60/Kč 1,205,-

 JN 764
James & Nicholson 02.0764
Pánská elastická fl eecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vypasovaný střih, prodyšný materiál
, stojatý límec, otvory pro palce, 
podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy se zipem, ploché švy,
bi-elastická, hladký povrch, zdrsně-
ná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,50/Kč 1,505,-

 JN 763
James & Nicholson 02.0763
Dámská elastická fl eecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vypasovaný střih, prodyšný materiál
, stojatý límec, otvory pro palce, 
podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy se zipem, ploché švy,
bi-elastická, hladký povrch, zdrsně-
ná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,50/Kč 1,505,-

black/carbon

fern green/
carbon

red/carbon

bright blue/navy

black/carbon

fern green/
carbon

pink/magenta

red/carbon

bright blue/navy

black/silver

spring green/
gggggreen

light red/chili

cobalt/navy

navy/cobalt

black/silver

spring green/
ggggggggggreen

light red/chili

pink/fuchsia

cobalt/navy

navy/cobalt
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JJJJJNNNNN 58585588999999
JamJamJamJamJammJames eseseses & N& N& N& N& Nichichchchhicholsolssolsson oon o | 0| 0| 0| 0|  02.02.02.02.02.02 5895895555

JJJJJNNNNN 5858585858888888
JamJamJamJamamJa es es es ee & N& N& N& N&& ichichhichi olsol on on | 0| 02.02.0585888

 JN 591
James & Nicholson | 02.0591

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 589
James & Nicholson 02.0589
Pánská pletená fl eecová bunda
s kapucí
320g/m², 100% polyester,
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Nastřižená kapuce, manžety v kon-
trastní barvě, 2 kapsy v přední části, 
melanžový vzhled, měkký, hřejivý,
snadno udržovatelný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,80/Kč 1,515,-

JN 588
James & Nicholson 02.0588
Dámská pletená fl eecová bunda 
s kapucí
320g/m², 100% polyester,
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Vypasovaný střih, nastřižená
kapuce, manžety v kontrastní barvě, 
2 kapsy v přední části, dělící švy 
zdůrazňující postavu, melanžový
vzhled, měkký, hřejivý, snadno
udržovatelný materiál
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,80/Kč 1,515,-

 JN 591
James & Nicholson 02.0591
Pánská pletená fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
Měkký materiál snadný na údržbu,
vnější strana: pletený vzhled, stojatý
límec, tkané vsadky na rameni,
podšitý zip s ochranou brady, kapsa
na rukávu z tkané látky se zipem,
2 zasouvací kapsy, zdrsněná vnitřní 
strana, velmi měkká, teplá pletená
fl eecová bunda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,80/Kč 1,310,-

dark melange/
black

light melange/
carbon

green melange/
black

red melange/
black

blue melange/
black

denim melange/
black

dark melange/
black

light melange/
carbon

green melange/
black

red melange/
black

blue melange/
black

denim melange/
black

black/carbon

navy/navy
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 JN 762 
James & Nicholson | 02.0762

 JN 761 
James & Nicholson | 02.0761

JJJJJJNNNNNN 77777777777774 4
JamJJames es ese & N& N& NNN& NNNNichichi holsolsolsonoon | 0| 2.02.2.0.0.02. 7747747747747

JJJJNNNNN 7777777733333
JamJamJamJamJamJJ es es es es & N& N& N& NNichichichicholsolsolsolson on on on | 0| 0| 0| 02.02.02 0. 77377377377373

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 762
James & Nicholson 02.0762
Pánská pletená fl eecová bunda
280g/m², 100% polyester, 
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem, kapsa na rukávu, dělící švy 
zdůrazňující postavu, lemování v
kontrastní barvě, melanžový vzhled, 
měkký hřejivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 55,20/Kč 1,395,-

 JN 761
James & Nicholson 02.0761
Dámská pletená fl eecová bunda
280g/m², 100% polyester, 
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Vypasovaný střih, stojatý límec,
2 boční kapsy se zipem, kapsa na
rukávu, dělící švy zdůrazňující po-
stavu, lemování v kontrastní barvě, 
melanžový vzhled, měkký hřejivý
materiál
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 55,20/Kč 1,395,-

 JN 774
James & Nicholson 02.0774
Pánská pletená fl eecová vesta se 
stojáčkem
280g/m², 100% polyester
Náprsní kapsa, boční kapsy se zi-
pem, dělící švy zdůrazňující postavu,
lemování v kontrastní barvě na
průramcích a lemu, pletený vzhled,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,80/Kč 1,260,-

 JN 773
James & Nicholson 02.0773
Dámská pletená fl eecová vesta se
stojáčkem
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, náprsní 
kapsa, boční kapsy se zipem, dělící 
švy zdůrazňující postavu, lemování 
v kontrastní barvě na průramcích
a lemu, pletený vzhled, zdrsněná
vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 49,80/Kč 1,260,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

dark grey melan-
ggge/silver

light grey
gggggggggmelange/red

kiwi melange/
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyroyal
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red

dark grey melan-
gggggggggggggge/silver

light grey
gggmelange/red

kiwi melange/
yyyroyal

pink melange/
o¹  white

royal melange/
red

dark grey melan-
ggge/silver

light grey
gggmelange/red

kiwi melange/
yyyyyroyal

royal melange/
red

dark grey melan-
ggggggge/silver

light grey
gggmelange/red

kiwi melange/
yyyyyyyyyroyal

pink melange/
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JNNNN 181818188 
Jamess s & NNichicholsolson on | 002.12.1.1818181818

JN 1888177 
James & Nicccholsolson on | 0| 02.1.188177

JJJJJNNNNNN 777777777777 00000
JamJamJamamamJammes esees es & & & N& NNN& & ichichichi olsolsolson on | 0| 002.02.22.02.02.02 7707707707 000

JNNN 76767667676769999
James & Nichiicc oloolson on | 0| 02.0769

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1818
James & Nicholson 02.1818
Pánská pletená fl eecová bunda
230g/m², 80% recyklovaný polyes-
ter, 20% polyester
Stojatý límec, plný skrytý přední zip 
s ochranou brady, YKK zipy, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, 2 vnitřní 
kapsy, náprsní kapsa z tkaniny s 
kontrastním zipem, švy v kontrastní 
barvě, melanžový vzhled, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 55,20/Kč 1,395,-

JN 1817
James & Nicholson 02.1817
Dámská pletená fl eecová bunda
230g/m², 80% recyklovaný polyes-
ter, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý 
límec, plný skrytý přední zip s 
ochranou brady, YKK zipy, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, 2 vnitřní 
kapsy, náprsní kapsa z tkaniny s 
kontrastním zipem, švy v kontrastní 
barvě, melanžový vzhled, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 1 € 55,20/Kč 1,395,-

 JN 770
James & Nicholson 02.0770
Pánská melírovaná fl eecová
bunda
200g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zi-
pem, dělící švy zdůrazňující postavu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

JN 769
James & Nicholson 02.0769
Dámská melírovaná fl eecová 
bunda
200g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2
boční kapsy se zipem, dělící švy 
zdůrazňující postavu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

RECYCLED
POLYESTER

black melange/
black/silver

carbon melan-
ggggggggggggggggge/black/red
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yyyyyyy yyyyyyyyyynavy/royal

black melange/
black/silver

carbon melan-
gge/black/red

navy melange/
y ynavy/royal
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royal melange/
blue

grey melange/
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77777272727200000
ProProProPromodmodmodmodmo oroorooo  | 40.4 7727200

777777277 5 
ProProroromodmodmodmodoroorooroorooro | 40.0...77277255

 7700 
Promodoro | 40.7700

 7705 
Promodoro | 40.7705

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 7720
Promodoro 40.7720
Pánská pletená fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
Úzký střih, stojatý límec, krční 
lemovka v kontrastní barvě, plný zip
v kontrastní barvě, 2 boční kapsy,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 44,15/Kč 1,115,-

 7725
Promodoro 40.7725
Dámská pletená fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
Úzký střih, stojatý límec, krční 
lemovka v kontrastní barvě, plný zip
v kontrastní barvě, 2 boční kapsy,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,35/Kč 1,070,-

 7700
Promodoro 40.7700
Pánská pracovní pletená fl eecová 
bunda
300g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vnitřní límec s
krční lemovkou v kontrastní barvě, 
stojatý límec, úzký lem a manžety 
rukávů s elastickým lemováním v
kontrastní barvě, plný zip, 2 boční 
kapsy se zipem v kontrastní barvě
na přední straně, boční vsadky
a průramky v kontrastní barvě, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 50,20/Kč 1,270,-

 7705
Promodoro 40.7705
Dámská pracovní pletená fl eecová 
bunda
300g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vnitřní límec s
krční lemovkou v kontrastní barvě, 
stojatý límec, úzký lem a manžety 
rukávů s elastickým lemováním v
kontrastní barvě, plný zip, 2 boční 
kapsy se zipem v kontrastní barvě
na přední straně, boční vsadky
a průramky v kontrastní barvě, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 48,-/Kč 1,215,-
BEST
SELLER

BEST
SELLER

heather blue

heather red

heather grey

heather blue

heather red

heather grey

heather graphite

heather grey

heather royal

heather graphite

heather grey

heather royal
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Knit Fleece JJJJacket Men
Stedman | 05.5850

KKKKKnnninininin ttt t Fleeeeeee cee JJJJJacacackekeket t t WoWoWomememem n n n
Stedmadmamamamadmmmann | 05.5555950

 Fleece Jaaaackckete MMen 
Stedman | 05.500040

FFFFFFFleleleeeeeleeeeece Jacket Women 
SteSteSteSteteddmamadmadmadman | 050000 .5120

 Fleece JJaJ cke Heero Men 
Stedman | 05..5860

Melange Fleleleleeece Jacket
Stedman | 05.5060000

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Knit Fleece Jacket Men
Stedman 05.5850
Pánská pletená fl eecová bunda
280g/m², 100% polyesterový protižmolkový 
pletený fl eece
Stojatý límec, manžety a lemy ze stejného mate-
riálu, 2 boční zasouvací kapsy, ploché švy vpředu,
pletený povrch v melanžovém vzhledu, zdrsněná
vnitřní strana, neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 44,40/Kč 1,125,-

 Knit Fleece Jacket Women
Stedman 05.5950
Dámská pletená fl eecová bunda
280g/m², 100% polyesterový protižmolkový 
pletený fl eece
Vypasovaný střih, kapuce ve tvaru potápěčské 
kukly, 2 boční kapsy se zipem v kontrastní barvě,
elastické lemování v kontrastní barvě na kapuci,
rukávech a lemech, pletený povrch v melanžo-
vém vzhledu, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

10 5 € 44,40/Kč 1,125,-

 Fleece Jacket Men
Stedman 05.5040
Pánská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% protižmolkový polyester fl eece
Kapuce s ozdobným prošíváním a širokou 
plochou šňůrkou, raglánový rukáv se sedlem,
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem v
kontrastní barvě, ozdobné prošívání přes hrudník, 
ploché švy, neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 49,25/Kč 1,245,-

 Fleece Jacket Women
Stedman 05.5120
Dámská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% protižmolkový polyester fl eece
Vypasovaný střih, kapuce s ozdobným prošíváním
a širokou plochou šňůrkou, raglánový rukáv se 
sedlem, zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem v kontrastní barvě, ozdobné prošívání 
přes hrudník, ploché švy, oboustranně zdrsněná, 
protižmolkovací fl eece, neutrální velikostní štítek, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL

10 5 € 49,25/Kč 1,245,-

 Fleece Jacke Hero Men
Stedman 05.5860
Pánská fl eecová bunda „Hero“
210g/m², 100% polyester (60% recyklovaný)
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly, krční lemovka, 
zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy se zipem
v kontrastní barvě, náprsní kapsa v kontrastní 
barvě se zipem, ploché švy, elastické lemování 
v kontrastní barvě na kapuci, rukávech a lemu,
částečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (16 
na bundu), ekologický funkční materiál, kartáčo-
vaná vnitřní strana, štítek TearAway v bočním švu,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 28,75/Kč 725,-

 Melange Fleece Jacket
Stedman 05.5060
Pánská fl eecová bunda
310g/m², 100% protižmolkový polyester fl eece
Stojatý límec, zip tón v tónu, boční kapsy,
dekorativní ploché švy, půlměsícová podsádka 
na zadní straně, poutko, protižmolkovací úprava,
oboustranně kartáčovaná, melanžový vzhled, 
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 38,40/Kč 970,-

RECYCLED
POLYESTER

marina blue
ggggggggggmelange

dark grey
ggggggmelange

light grey
gmelange

blue melange

dark grey
gmelange

light grey
gggmelange

purple melange

blue melange

marina blue
gmelange

anthra heather

grey heather

anthra heather

grey heather

turquoise

anthra melange

olive melange

pumpkin
gmelange
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Turbo 
SOL'S | 25.1652

9996166155
TeeTeee JaJaJayys | 18.9615

99661116 
TeTeee JaJaysys s | 1888.98.9616616

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Turbo
SOL'S 25.1652
Pletená fl ecová bunda
340g/m², 100% polyester
Stojatý límec, černé elastické lemo-
vání na límci, lemu, kapsách a zipu,
2 boční kapsy, melanžový vzhled,
vnější strana: hladký pletený vzhled,
uvnitř: měkký fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 53,20/Kč 1,345,-

 9615
Tee Jays y 18.9615
Pánská pletená fl eecová bunda
280g/m², 100% polyester pletený
fl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
lemy z trikotové látky, 2 boční kapsy
se zipem, ploché švy, melanžový 
pletený vzhled, měkký fl eece na
vnitřní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 71,55/Kč 1,810,-

 9616
Tee Jays y 18.9616
Dámská pletená fl eecová bunda
280g/m², 100% polyester pletený
fl eece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
lemy z trikotové látky, 2 boční kapsy
se zipem, ploché švy, melanžový 
pletený vzhled, měkký fl eece na
vnitřní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 71,55/Kč 1,810,-

dark grey/black

red/black

bugatti blue/navy pro

black

grey melange

black

grey melange
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Jackets 
SOFTSHELL .................... 222

PADDED .................... 244



 Sirocco
B&C | 01.0800

Sirocco /women
B&C | 01.0902

 Siroccoco //kikidsdsdddsd  
B&C | 01.095959500

Ocean Shoreee 
B&C | 01.0824

Air 
B&C | 01.0801

 Bodywarmmmemer r ExExplp oro ererrr 
B&C | 01.0880

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Větrovka bez podšívky
100% nylon Ta¹ eta®
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, nastavitelná 
šňůrka v pase, skrytý zip, složení a uložení bundy do kapsy s 
dvojitým zipem podle systému K-Way
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 15,20/Kč 385,-

Dámská větrovka bez podšívky
100% nylon Ta¹ eta®
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, límec s integrovanou
kapucí, nastavitelná šňůrka v pase, skrytý zip, 2 přední kapsy, 
složení a uložení bundy do kapsy s dvojitým zipem podle
systému K-Way
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10 € 15,20/Kč 385,-

Dětská větrovka bez podšívky
100% nylon Ta¹ eta®
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, složení a uložení 
bundy do kapsy s dvojitým zipem podle systému K-Way
 3-4      5-6       7-8      9-11   12-14

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

50 10 € 15,20/Kč 385,-

Bunda s tepelnou podšívkou
vnější strana: 100% nylon Ta¹ eta®, uvnitř: 100% polyester
mikrofl eece, podšívka rukávů: 100% polstrovaná prošívaná
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, nastavitelný 
pas s elastickou šňůrkou, zip v kontrastní barvě, skrytý zip, 2
vnější a 1 vnitřní kapsa, vnitřní podšívka v kontrastní barvě,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 46,70/Kč 1,180,-

Polstrovaná větrovka
vnější strana: 100% nylon Ta¹ eta®, uvnitř: 100% polyes-
terová síťovina, podšívka rukávů: 100% polyester Ta¹ eta® 
trikotová tkanina
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, šňůrka na límci a 
v pase, skrytý zip se zdrhovadlem v kontrastní barvě, přístup 
k zušlechtění na zádech, pravá boční kapsa se systémem
K-Way pro složení bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 26,80/Kč 680,-

Vesta
285g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna, uvnitř: 
100% těžká nylonová vatová podšívka
Vodoodpudivá, nastavitelná větrná clona se šňůrkou a zaráž-
kami v průramcích, kombinované zapínání s plným zipem a 
patentkami, 5 vnějších kapes, 1 vnitřní kapsa, prodloužená
záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 59,-/Kč 1,495,-
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real green

pixel turquoise

ultra yellow

gold

orange

red*

pixel pink

purple

atoll

royal blue*

navy*

black

real green

pixel turquoise

ultra yellow

orange

red

pixel pink

purple

atoll

royal blue

navy

black

bottle green

real green

ultra yellow

gold

orange

red

purple

atoll

royal blue

navy

black*

dark grey

red*

navy*

white

black*

dark grey

bottle green

very yellow

red*

royal blue

navy*

black*

olive

beige

red*

navy*

Ja
ck

et
s 

&
 V

es
ts

B&
C



 JN 1180 
James & Nicholson | 02.1180

 JN 1179 
James & Nicholson | 02.1179

Real +++ /m/m/menenen  
B&C | 01..0970097097000

RRReeeeaee l + /womomomomen 
B&C | 001.0925

K851 
Kariban | 20.K851

R093X 
Result | 30.093X

 Billy 
SOL'S | 25.3821

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1180
James & Nicholson 02.1180
Pánská outdoorová so· shellová bunda
140g/m², 100% recyklovaný polyester, TPU membrána
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec), vo-
dotěsné zipy, prodyšná a propustná pro vodní páry (5.000g/
m² za 24h), nastavitelná kapuce, regulace šířky na manžetách
pomocí suchého zipu, YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip 
s ochranou brady, 1 vnitřní kapsa, 2 boční kapsy se zipem,
zapečetěné švy, ergonomicky prodloužená zadní část, lehká 
síťovaná podšívka, přístup k zušlechtění na zádech, refl exní 
detaily na rukávech a zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 95,90/Kč 2,425,-

 JN 1179
James & Nicholson 02.1179
Dámská outdoorová so· shellová bunda
140g/m², 100% recyklovaný polyester, TPU membrána
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná 
(10.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, prodyšná a
propustná pro vodní páry (5.000g/m² za 24h), nastavitelná
kapuce, regulace šířky na manžetách pomocí suchého zipu, 
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip s ochranou brady, 1 vnitřní 
kapsa, 2 boční kapsy se zipem, zapečetěné švy, ergonomicky 
prodloužená zadní část, lehká síťovaná podšívka, přístup k 
zušlechtění na zádech, refl exní detaily na rukávech a zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 95,90/Kč 2,425,-

 Real + /men
B&C 01.0970
Pánská zimní parka
Vnější strana: 100% protižmolkující polyesterový mikrofl eece
v horní části zadního sedla, 100% Oxford polyester, uvnitř: 
100% polyester Ta¹ eta®, podšívka: polyester prošívaná 
podšívka
Vodotěsná (1.000mm vodní sloupec), vysoký límec s integro-
vanou kapucí, nastavitelné manžety na suchý zip Velcro® se 
stahovací šňůrkou, 2 kapsy vpředu se zipem a větrnou clo-
nou, vnitřní kapsa se zipem, částečně svařované švy, přístup k 
zušlechtění v zadní podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 54,20/Kč 1,370,-

 Real + /women
B&C 01.0925
Dámská zimní parka
Vnější strana: 100% 330D Oxford polyester, PU povlak, 
uvnitř: 100% protižmolkující polyesterový mikrofl eece v horní 
části zadního sedla, 100% polyester Ta¹ eta® s prošívanou 
podšívkou
Vypasovaný střih, vodotěsná (1.000mm vodní sloupec),
vysoký límec s integrovanou kapucí, suchý zip Velcro® na
manžetách, 2 kapsy se zipem a krytem vpředu, vnitřní kapsa 
se zipem, částečně svařované švy, přístup k zušlechtění na
zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 54,20/Kč 1,370,-

4 Ks přívěšek na zip
Polyuretan a polyesterová šňůrka
Přívěsek na zip pro barevnou individualizaci, dodáváno v
celém balení (1 balení=4 kusy)
onesize

520 40 € 2,75/Kč 70,-

10 Ks přívěšek na zip
Polyuretan a polyesterová šňůrka
Vhodné pro každý zip produktů značky Result, černá šňůrka,
dodáváno v celém balení (1 balení=10 kusy)
onesize

100 1 € 3,50/Kč 90,-

10 ks přívěšek na zip „Billy“
Silikon
Přívěsek na zip pro barevnou individualizaci, dodáváno v
celém balení (1 balení=10 kusy)
onesize

50 10 € 7,10/Kč 180,-

MEM-
BRANE

RECYCLED
POLYESTER
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NEW NEW
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JJJJNNNN 11111 11177
JaamamJJaaJa es es && NNicchchicc olsolsoon | 002.1117

JJJJNN 11118188
JamJamJamJameeses esee & Nichololssononnnonnnn | 0| 0| 0000| 2.12.12.12 111888

JN 1132
James & Nicholson | 02.1132

JJJJN 11331331
James & Nichholsolsolslsonononnn | 0| 0|| 2.113111

 JN 1144
James & Nicholson | 02.1144

 JNNNNNN N N 111111 44434444
JamJammJamJammeseseseses &&& N& N& N& N&&& & ichchchcchc olso sonon | 0| 02.12.11431434314444

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1117
James & Nicholson 02.1117
Dámská bunda do deště
vnější strana: 100% polyester, uvnitř: 100% 
polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná
(3.000mm vodní sloupec) s TPU povlakem,
prodyšná (1.500g/m² za 24h), nastavitelná 
kapuce s elastickou šňůrkou, ochrana brady, 2 
boční kapsy se zipem, vnitřní kapsa, zapečetěné
švy, zipy v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech, refl exní detaily (bez ochranné funkce) 
na kapuci, vpředu a vzadu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

 JN 1118
James & Nicholson 02.1118
Pánská bunda do deště
vnější strana: 100% polyester, uvnitř: 100% 
polyester
Větruodolná a voděodolná (3.000mm vodní slou-
pec) s TPU povlakem, prodyšná (1.500g/m² za
24h), nastavitelná kapuce s elastickou šňůrkou,
ochrana brady, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
kapsa, zapečetěné švy, zipy v kontrastní barvě,
přístup k zušlechtění na zádech, refl exní detaily
(bez ochranné funkce) na kapuci, vpředu a vzadu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

 JN 1132
James & Nicholson 02.1132
Pánská promo bunda
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní 
sloupec), kapuce v límci se šňůrkou, elastické
manžety na rukávech, 2 boční zasouvací kapsy,
šňůrka na lemu, s elastickým pásem, který se
pohodlně nosí kolem pasu, lehká potažená
polyesterová tkanina, bundu lze složit do boční 
kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 15,60/Kč 395,-

 JN 1131
James & Nicholson 02.1131
Dámská promo bunda
100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a vodoodpudi-
vá (600mm vodní sloupec), kapuce v límci se
šňůrkou, elastické manžety na rukávech, 2 boční 
zasouvací kapsy, šňůrka na lemu, s elastickým
pásem, který se pohodlně nosí kolem pasu, lehká 
potažená polyesterová tkanina, bundu lze složit 
do boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,60/Kč 395,-

 JN 1144
James & Nicholson 02.1144
Pánská bunda s kapucí
380g/m², 92% polyester, 8% elastan
Sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, YKK zipy,
našitá klokaní kapsa se zipem, elastická pohodlná
interloková kvalita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 62,40/Kč 1,580,-

 JN 1143
James & Nicholson 02.1143
Dámská bunda s kapucí
380g/m², 92% polyester, 8% elastan
Lehce vypasovaný střih, sestřihnutá kapuce s 
nastavením šířky, YKK zipy, našitá klokaní kapsa 
se zipem, elastická pohodlná interloková kvalita
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 62,40/Kč 1,580,-
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JN 11041 
James & NNicholson | 02.1041111

JJJJJNNNNNN 101040
JamJamamamesesesesses & N& Nichi olsson o | 002.12.1.104040

JN 1010 
James & Nicholson | 02.10100

JJJJNN 1010111
Jammmeeses & N& Nichicholsolson on | 0| 02.12.1011011

JN 11533 
James & Nichoolson | 02.111115315315315315315315355

JJJJJJNNNN 11111 544444
JaJJaJamJJ es & N& N& N& Nichichicholsolsolsl on n | 0| 0| 02.12.1154154154

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1041
James & Nicholson 02.1041
Pánská větrovka
Vnější a střední vrstva: 100% polyester, ripstop tkanina s TPU
povlakem
Vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec), kapuce integrovaná v 
límci, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu, podšitý přední 
zip s ochranou brady, zipy a kapsa na rukávu v kontrastní barvě, 
kapsa na mobilní telefon, 2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu 
a vnitřní kapsa se zipem, přístup k zušlechtění na zádech, materiál
odolný proti větru, refl exní lemování (bez ochranné funkce) na límci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 57,10/Kč 1,445,-

 JN 1040
James & Nicholson 02.1040
Dámská větrovka
Vnější a střední vrstva: 100% polyester, ripstop tkanina s TPU
povlakem
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec), 
kapuce integrovaná v límci, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a
lemu, podšitý přední zip s ochranou brady, kapsa na mobilní telefon,
2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu, kapsa na rukávu a vnitřní 
kapsa se zipem, zipy v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na 
zádech, materiál odolný proti větru, refl exní lemování (bez ochranné 
funkce) na límci
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 57,10/Kč 1,445,-

 JN 1010
James & Nicholson 02.1010
Pánská outdoorová bunda
Vnější strana: 100% polyester s TPU povlakem, uvnitř: 100%
polyester
Větruodolná a voděodolná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná a
propustná pro vodní páry (3.000g/m² za 24h), kapuce integrovaná 
v límci, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu, náprsní kapsa
a kapsa na mobilní telefon uvnitř, 2 skryté kapsy se zipem, zapeče-
těné švy, přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 66,20/Kč 1,675,-

 JN 1011
James & Nicholson 02.1011
Dámská outdoorová bunda
125g/m², vnější strana: 100% polyester s TPU povlakem, uvnitř:
100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná (3.000mm vodní 
sloupec), propustnost pro vodní páry (3.000g/m² za 24h), kapuce
integrovaná v límci, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu,
náprsní kapsa a kapsa na mobilní telefon uvnitř, 2 skryté kapsy se
zipem, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 66,20/Kč 1,675,-

 JN 1153
James & Nicholson 02.1153
Dámská bunda 3-v-1
Vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% polyester, vnitřní 
bunda: 220g/m², 100% polyester, fl eece
Vnější bunda: lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná
(5.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, prodyšná (5.000g/m²
za 24h), sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, podšitý přední zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní kapsa, zapečetěné
švy, přístup k zušlechtění na zádech, BIONIC-FINISH®ECO, refl exní 
detaily (bez ochranné funkce) na rukávech a na zádech, vnitřní bun-
da: lehce vypasovaný střih, stojatý límec, 2 boční kapsy, lemování v
kontrastní barvě, ladící s vnější bundou, melanžový vzhled
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 87,40/Kč 2,210,-

 JN 1154
James & Nicholson 02.1154
Pánská bunda 3-v-1
Vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% polyester, vnitřní 
bunda: 220g/m², 100% polyester, fl eece
Vnější bunda: větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní sloupec),
vodotěsné zipy, prodyšná (5.000g/m² za 24h), sestřihnutá kapuce 
s nastavením šířky, podšitý přední zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění 
na zádech, BIONIC-FINISH®ECO, refl exní detaily (bez ochranné 
funkce) na rukávech a na zádech, vnitřní bunda: stojatý límec, 2 
boční kapsy, lemování v kontrastní barvě, ladící s vnější bundou,
melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 87,40/Kč 2,210,-
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 K677 
Kariban | 20.K677

K6108 
Kariban | 20.6108

 K639
Kariban | 20.K639

 K6104
Kariban | 20.6104

 K693 
Kariban | 20.K693939393

 K679 
Kariban | 20.K679

b h b Ä lb h b Ä ldetachable Sleevesabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmeldep ac u á yabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärme

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K677
Kariban 20.K677
Parka
450g/m², 100% Oxford polyester, 
prošívaná podšívka s polyesterovou 
výplní
Stojatý límec s polyesterovou
fl eecovou podšívkou a integrovanou 
kapucí, suché zipy na manžetách, 2 
vnější kapsy na zip a klopu, uvnitř 
kapsa na mobilní telefon, přístup k 
zušlechtění v podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 51,90/Kč 1,315,-

K6108
Kariban 20.6108
Dámská parka
450g/m², 100% Oxford polyester, 
polstrování: polyester prošívaná
podšívka
Stojatý límec s fl eecovou podšívkou, 
odnímatelná kapuce, zip s větrnou
klopou a skrytými druky, 2 vnější 
kapsy se zipem, 1 vnitřní kapsa na 
zip, přístup k zušlechtění v podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,90/Kč 1,315,-

 K639
Kariban 20.K639
2-v-1 bunda s odnímatelnými
rukávy
475g/m², 100% polyester s
PVC povlakem, podšívka: 100% 
polyester fl eece, podšívka rukávů:
polyester vatová podšívka
Kapuce v límci, po 3 vnějších 
a vnitřních kapsách, aplikace v 
kontrastní barvě, šňůrka na lemu,
přístup k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,35/Kč 1,755,-

K6104
Kariban 20.6104
Voděodolná bunda
100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
Vodotěsná (3.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (5.000g/m² za
24h), nastavitelná kapuce s podšív-
kou ze síťoviny, 2 přední kapsy se 
zipem, 1 vnitřní kapsa, svařované
švy, přístup k zušlechtění na bocích 
a hrudi
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 78,75/Kč 1,995,-

 K693
Kariban 20.K693
Pracovní bunda „Factory“ s odní-
matelnými rukávy
465g/m², vnější strana: 100%
polyester s PVC povlakem, uvnitř:
100% polyester
Kapuce v límci, suché zipy na 
manžetách, stahovací šňůrka se
zarážkami v lemu, větrná klopa
s patentkami, 2 boční kapsy s
lemováním, přístup k zušlechtění v
podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,-/Kč 1,670,-

K679
Kariban 20.K679
Vesta „Record“
275g/m², 100% nylon, podšívka:
polyester fl eece
Stojatý límec, zip tón v tónu, 2
boční zasouvací kapsy, přístup k
zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 21,-/Kč 530,-
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K657
Kariban | 20.K66665757555

KKKK616 18 
Kariibibai n | 20.611118

 K6153 
Kariban | 20.6153

PONO CC
Korntntetex |x | 767 .POONCNC

 Andrea 
NEOBLU | 24.3781

 Mael 
NEOBLU | 24.3780

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

3-v-1 parka
605g/m², vnější strana: 100% polyester, uvnitř: 100% 
polyester s PVC povlakem
Vodotěsný materiál, odnímatelná kapuce, manžety na ruká-
vech se suchým zipem, zip s klopou proti větru, svařované
švy, vnitřní bunda z polyesterového mikrofl eecu, přístup k
zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 95,25/Kč 2,410,-

Vesta
vnější strana: 100% ripstop polyester s AC povlakem, polst-
rování: 100% polyester, podšívka: 100% polyester fl eece
Stojatý límec, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, 2 boční 
kapsy se zipem, přístup k zušlechtění na zádech a hrudi
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 40,75/Kč 1,030,-

Unisex fl eecová bunda s kapucí
200g/m², 100% polyamid 210T potažený akrylem, podšív-
ka: 100% polyester mikrofl eece, podšívka rukávů: polyester 
vatová podšívka
3-vrstvá kapuce se šňůrkou, nastavitelné manžety s druky, 2 
boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, vsadka ve tvaru půl-
měsíce, přístup k zušlechtění na lemu, poutko na zavěšení,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

15 1 € 40,35/Kč 1,020,-

Poncho do deště
100% polyethylen
Na jedno použití, 0,02mm polyetylen, dá se zmenšit a zabalit
onesize

200 25 € 1,05/Kč 25,-

Unisex větrovka
100% recyklovaný polyester, membrána, rPET
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (5.000g/m² 
za 24h), kapuce se stahovací šňůrkou, elastické manžety na
rukávech a spodním lemu, 2 boční kapsy se zipem, refl exní 
detaily, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 52,60/Kč 1,330,-

Business bunda
100% certifi kovaná bio bavlna, kepr
Manžety s knofl íky, 2 našité kapsy, 1 vnitřní kapsa se suchým 
zipem, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 78,40/Kč 1,985,-
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 R400M0M00  
Result | 30.0.0 40000000MMMM

RRRR44440400F0F 
ReReReeeesesee ultultultult | | 30.0.3 400400FF

RRRR18181818189X9X9X9X 
ResRResResRe ultltltult || 3030330.189898989XXXX

RRRRR06000660068X8X 
ResResResResResResultultulultltult | 3030.068068XXX

RR2077X7XX 
ResRR ult CCoorererere ||| 3 3| 3| 30.20.20.20.200 07X07X000

R2366X6X66  
ReResReRe ult | 30.00.0.0 2362363636XXXX

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R400M
Result 30.400M
Pánská bunda 3-v-1
280g/m², vnější strana: 100% ripstop polyester, podšívka: 100% 
polyester, vnitřní bunda: 280g/m², 100% polyester
Vnější bunda: vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), větruodolná, polstrovaný stojatý límec, odní-
matelná podšitá kapuce s refl exním lemováním (bez ochranné funk-
ce), elastické manžety na suchý zip, nastavitelný lem, 2-cestný zip s 
větrnou klopou a se zapínáním na suchý zip, boční kapsy a náprsní 
kapsa se zipem, podlepené švy, vnitřní bunda: 2-vrstvý soº shellový 
materiál, vodoodpudivá, prodyšný materiál, 1 vnitřní kapsa, boční 
kapsy, přístup k zušlechtění, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

8 4 € 111,90/Kč 2,830,-

 R400F
Result 30.400F
Dámská bunda 3-v-1
280g/m², vnější strana: 100% ripstop polyester, podšívka: 100% 
polyester, vnitřní bunda: 100% polyester, 2-vrstvý soº shell
Vnější bunda: vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), větruodolná, vypasovaný střih, polstrovaný
stojatý límec, odnímatelná podšitá kapuce s refl exním lemováním 
(bez ochranné funkce), elastické manžety na suchý zip, nastavitelný 
lem, 2-cestný zip s větrnou klopou a se zapínáním na suchý zip,
náprsní a boční kapsy se zipem, podlepené švy, vnitřní bunda:
vodoodpudivá, prodyšný materiál, materiál odolný proti větru, vypa-
sovaný střih, vnitřní kapsa, boční kapsy, přístup k zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 4 € 107,90/Kč 2,730,-

 R189X
Result 30.189X
Bunda do deště
100% nylon
Vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² za 
24h), stojatý límec s integrovanou kapucí, elastické manžety rukávů,
zip v kontrastní barvě, podlepené švy, materiál odolný proti větru, 
dá se zmenšit a zabalit, včetně pytlíku, tištěný štítek uvnitř
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 29,30/Kč 740,-

 R068X
Result 30.068X
3-v-1 „Zip&Clip“ bunda
Vnější strana: 230g/m², StormDri polyester s vnějším PVC po-
vlakem, uvnitř: 280g/m², protižmolkový fl eece, podšívka: 100% 
polyester, spodní tělo a rukávy z 190T nylonu Ta¹ eta®
Vodotěsná (4.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce se všemi detai-
ly, elastické manžety se zapínáním na suchý zip, 2-krát prošívaná, 2 
velké boční a náprsní kapsy, podlepené dvojité švy, zapečetěné švy,
systém „Zip and Clip“ pro upevnění vnitřní bundy, šňůrka na lemu,
přístup k zušlechtění, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 91,90/Kč 2,325,-

 R207X
Result Core 30.207X
Zimní parka
Vnější strana: 100% polyester StormDri s PU povlakem, 160g
polyester vatová podšívka, podšívka: 100% polyester
Fleece na vnitřní straně límce, límec se skrytou 3-dílnou kapucí s na-
stavitelnou šňůrkou, elastické manžety, nastavitelný lem se šňůrkou,
větrná ochrana, 2 přední kapsy, vnitřní kapsa, zcela zapečetěné
švy, přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, rychleschnoucí, 
refl exní pás (bez ochranné funkce) na manžetách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 49,80/Kč 1,260,-

 R236X
Result 30.236X
Bunda Transit 3-v-1
Vnější strana: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, uvnitř: 
280g/m², 100% polyester
Vnější bunda: vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce
se šňůrkou, nastavitelné manžety se suchým zipem, plný 2-cestný
zip, náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy, různé vnitřní kapsy, 
zapečetěné švy, zip uvnitř k připevnění vnitřní bundy, přístup k 
zušlechtění na zádech, materiál odolný proti větru, refl exní detaily
(bez ochranné funkce), neutrální velikostní štítek, vnitřní bunda: 
2-vrstvý soº shellový materiál, elastické manžety, 2 boční kapsy se 
zipem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 85,90/Kč 2,175,-
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RRRR205X
Resuultultultu  Core | 330.205X

RRR202066X6X6  
ResRResResResultultultultltu CoCoCoCoC re re | 330.20.206X06X06X06XX

BBBBikikikkikkereeererere  Jacket Men 
Steeeedmadmadmadmadmaaan nn |nn n  05.5250

 Bikkkkkkerererererr JJJJJacca kek t Womeen
Stedman | 000050 .533505

510M 
Russell | 10.510M

5555101010F F
RusRusRusRusselselselsell |l |l | 1010.51.510F0F0F0F0F0F

synthetic leathersynthetic leathesynthetic leatheKunstlederKunstlederKunstlederKunstlederKunstlederKunstlederKunstleder

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R205X
Result Core 30.205X
Větrovka
Vnější strana: 190T polyester s povlakem StormDri 2000, PU
povlak, střední vrstva: 70g/m², prodyšná poly síťovina
Vodotěsná (2.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce v límci 
se šňůrkou, elastické manžety, nastavitelný lem se šňůrkou, 2
boční kapsy se zipem, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění v 
podšívce, prodyšné ventilační panely na zadní a přední straně,
extrémně lehká, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 23,80/Kč 600,-

 R206X
Result Core 30.206X
Větrovka
Vnější strana: 190T polyester s povlakem StormDri 2000,
uvnitř: 130g/m², 100% polyester, single jersey, podšívka
rukávů: 100% polyester
Dlouhý střih, vodotěsná (2.000mm vodní sloupec), vysoký
límec se skrytou nastavitelnou kapucí, elastický okraj rukávů, 
větrná ochrana, 2 boční kapsy, různé vnitřní kapsy, zcela
zapečetěné švy, přístup k zušlechtění v podšívce, materiál 
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 36,80/Kč 930,-

 Biker Jacket Men
Stedman 05.5250
Pánská motorkářská bunda
100% koženka (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruodolná, úzký stojatý límec s patentkou, 
kovový zip (bez obsahu niklu), náprsní kapsa s kovovým zipem 
(bez obsahu niklu), boční kapsy s kovovým zipem (bez obsahu
niklu), 2 vnitřní kapsy, zadní strana se středovým švem, sedlo
a sedlové rukávy s ozdobným prošíváním, boční švy a boční 
vsadky, ochranná klopa proti větru s ozdobným prošíváním,
přístup k zušlechtění na zádech, poutko, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 94,40/Kč 2,390,-

 Biker Jacket Women
Stedman 05.5350
Dámská motorkářská bunda
100% koženka (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruodolná, kovový zip (bez obsahu niklu), 
ochranná klopa proti větru, boční kapsy s kovovým zipem (bez
obsahu niklu), sedlo a sedlové rukávy s ozdobným prošíváním,
boční švy a boční vsadky, krátce střižená zadní část se středo-
vým švem, přístup k zušlechtění na zádech, poutko, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

10 1 € 94,40/Kč 2,390,-

 510M
Russell 10.510M
Pánská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% Taslan nylon
Vodotěsné (2.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/m² 
za 24h), měkký polstrovaný vnitřní límec, kapuce integrovaná
v límci, raglánový rukáv s předtvarovanými lokty, podšité kapsy
se zipem, svařované švy, přístup k zušlechtění na lemu, PU
povlak
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 107,80/Kč 2,725,-

 510F
Russell 10.510F
Dámská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% Taslan nylon
Vodotěsné (2.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/m² 
za 24h), měkký polstrovaný vnitřní límec, kapuce integrovaná
v límci, raglánový rukáv s předtvarovanými lokty, podšité kapsy
se zipem, svařované švy, přístup k zušlechtění na lemu, PU
povlak
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 99,20/Kč 2,510,-
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 Surf 
SOL'S | 25.2200000000

 Surf Kids 
SOL'S | 25.2300

 Wild
SOL'S | 25.3630

MMMMisisisistrtrtrtr lalalallala  
SOLSOLSOL'S 'S 'S S | 2| 2| 225.45.455.45 6006006000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Surf
SOL'S 25.2000
Unisex větrovka
100% 210T nylon
Vodoodpudivá, kapuce v límci se 
šňůrkou, šňůrka v pase, elastické 
manžety na rukávech, větrací otvory
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,15/Kč 385,-

Surf Kids
SOL'S 25.2300
Dětská větrovka
100% 210T nylon
Vodoodpudivá, kapuce v límci, na-
stavitelná šňůrka na lemu a v pase,
elastické manžety na rukávech,
větrací otvory
  5-6      7-8      9-11  12-14  15-16

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

50 5 € 15,15/Kč 385,-

 Wild
SOL'S 25.3630
Unisex vesta „Safari“
65% polyester, 35% bavlna
Včetně 1 kapsy na mobilní telefon, 
9 kapes, na zádech částečně podšité
nylonovou síťovinou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 34,20/Kč 865,-

Mistral
SOL'S 25.4600
Polstrovaná unisex větrovka
100% 210T nylon, uvnitř: 100%
polyesterový žerzej
Vodoodpudivá, kapuce v límci, 
nastavitelná manžeta s patent-
kami, zapínání s klopou, zipem a
patentkami, mnoho kapes, boční 
rozparky, s žerzejovou podšívkou, 
elastická šňůrka se zarážkou, přístup
k zušlechtění, větrací otvory
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 42,90/Kč 1,085,-
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Shiº 
SOL'S | 25.1618

Skate 
SSSOLS 'S | 25.1171

Ralph
SOL'S | 25.2757777

Rebeeeel 
SOLL'S | 222255.1616

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Shiº 
SOL'S 25.1618
Unisex větrovka
100% 210T polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál ,
kapuce v límci, kapuce a lem se sta-
hovací šňůrkou, elastické manžety, 2
kapsy na zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 13,45/Kč 340,-

 Skate
SOL'S 25.1171
Polstrovaná unisex větrovka
vnější strana: 100% nylon, podšívka
ze síťoviny: 100% polyester
Kapuce a zipy v kontrastní barvě,
elastický okraj rukávů, boční kapsy
se zipem, přístup k zušlechtění v
podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 42,90/Kč 1,085,-

 Ralph
SOL'S 25.2757
Unisex bunda
100% Taslan nylon, PU povlak, pod-
šívka: 100% polyester, síťovina
Vodoodpudivá, žebrovaný pletený
lem, 2 boční kapsy, vnitřní kapsa,
pruh v kontrastní barvě v žebrova-
ném úpletu na vnitřní straně límce 
a manžetách, přístup k zušlechtění,
materiál odolný proti větru, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 56,70/Kč 1,435,-

 Rebel
SOL'S 25.1616
Stylová bunda „Bomber“
60g/m², vnější strana: 100% nylon,
vodoodpudivý materiál, lehké pol-
strování: 100% polyester, podšívka:
100% polyester
Stojatý límec z žebrovaného úpletu, 
pletené manžety na rukávech a
lemu, stříbrný kovový zip, 2 boční 
kapsy s klopou a patentkou, kapsa 
na rukávu se zipem, zapečetěné švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,90/Kč 1,770,-

white black forest green lime gold

orange red royal blue french navy aqua black/dark grey camo/royal neon lime/royal
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9604444
Tee Jays | 18.98.96046044

96055
TeeTee JaJaysys | 118.98.9605

999999650 
Tee JaJ ys | 18.98 650

9651 
Tee Jays | 18.8.98.98.98. 6651651

99960600 
TeeTe  Jays | 18.98 99996006000

 9601 
Teeee JaJ ys | 118.960101

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 9604
Tee Jays y 18.9604
Pánská bunda „Urban Adventure“
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), odnímatelná kapuce se stahovací šňůr-
kou, elastický lem a manžety, ochrana brady, 2
boční kapsy se zipem a klopou s černým kovovým
zapínáním na patent, vnitřní kapsa s patentkou,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 112,20/Kč 2,840,-

 9605
Tee Jays y 18.9605
Dámská bunda „Urban Adventure“
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), odnímatelná kapuce se stahovací šňůr-
kou, elastický lem a manžety, ochrana brady, 2
boční kapsy se zipem a klopou s černým kovovým
zapínáním na patent, vnitřní kapsa s patentkou,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 112,20/Kč 2,840,-

 9650
Tee Jays y 18.9650
Pánská závodní bunda
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), kapuce, elastický pas a konce rukávů,
ochrana brady, vnitřní kapsa se zipem, 2 boční 
kapsy se zipem, přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,05/Kč 2,480,-

 9651
Tee Jays y 18.9651
Dámská závodní bunda
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), kapuce, elastický pas a konce rukávů,
ochrana brady, vnitřní kapsa se zipem, 2 boční 
kapsy se zipem, přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,05/Kč 2,480,-

 9600
Tee Jays y 18.9600
Pánská bunda „Newport“
100% 300T polyester, DuPont™ vatová podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivý materiál,
elastický lem a manžety, kovový zip, 2 velké
boční kapsy, vnější skrytá náprsní kapsa, vnitřní 
kapsa, detaily z Cordury®, přístup k zušlechtění 
na zádech, měkká kvalita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 112,35/Kč 2,840,-

 9601
Tee Jays y 18.9601
Dámská bunda „Newport“
100% 300T polyester, DuPont™ vatová podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivý materiál,
elastický lem a manžety, kovový zip, 2 velké
boční kapsy, vnější skrytá náprsní kapsa, vnitřní 
kapsa, detaily z Cordury®, přístup k zušlechtění 
na zádech, měkká kvalita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 112,35/Kč 2,840,-
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9660606 88
Tee Jaaaays ys | 1| 18.98.9608608

96099999
Tee Jays | 11118.9609

 9602 
Tee Jays | 18.9602

99676700
Teee Jaays ys | 18.996706

999606066
TeeTe Jaaaays ys | 1| 8.96060

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská parka
88% polyester, 12% spandex, polstrování: DuPont™ vatová 
podšívka, podšívka: 310T polyesterová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodotěsné (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (3.000g/m² za 24h), stojatý límec, skrytý
2-cestný zip, vnitřní kapsa, dvě velké podšité postranní kap-
sy, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zádech, zapínání 
na magnetický knofl ík, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 124,90/Kč 3,160,-

Dámská parka
88% polyester, 12% spandex, polstrování: DuPont™ vatová 
podšívka, podšívka: 310T polyesterová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodotěsné (8.000mm vodní slou-
pec), prodyšná (3.000g/m² za 24h), kapuce, skrytý 2-cestný 
zip, vnitřní kapsa, dvě velké podšité postranní kapsy, 
zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zádech, zapínání na 
magnetický knofl ík, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 124,90/Kč 3,160,-

Klubová bunda
210g/m², vnitřní podšívka: 100% recyklovaný nylon 380T,
vnější látka: 90% recyklovaný polyester, 10% elastan
Vodoodpudivá (6.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál, 
větruodolná, nastavitelný lem se šňůrkou, plný zip s ochra-
nou brady, vnitřní kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 74,90/Kč 1,895,-

 9670
Tee Jaysy 18.9670
Pánská bunda „Urban City“
100% polyester měkký twill, DuPont™ vatová podšívka
Vodoodpudivý materiál, prodyšná (3.000g/m² za 24h), 
odnímatelný vnitřní límec, tvarované rukávy s nastavitelnými 
manžetami, vnitřní nastavení šířky pasu, 2 boční kapsy s klo-
pou a patentkou, 2 náprsní kapsy s klopu a černým kovovým
zapínáním na patent, vnitřní kapsa, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 124,70/Kč 3,155,-

 9606
Tee Jaysy 18.9606
Bunda do každého počasí
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová podšívka, 
DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodotěsné (8.000mm vodní slou-
pec), prodyšná (3.000g/m² za 24h), stojatý límec, elastický
pas a konce rukávů, podšité kapsy se zipem, vnitřní kapsa,
svařované švy, přístup k zušlechtění na zádech, materiál 
odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 112,35/Kč 2,840,-

NEW
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 Hooded Soº sshshs ele l /mene  
B&C | 01.1950

HHHoooooooooodedededddd Soº ººshshshelelll /w//wooomen 
B&CB&CCCCC | |||| 01.01..000937

 Hoodeddd SoSoº º ºshshshshhhelelll /k/k/k// idididsss
B&C | 01.0966699

 ID.77077011
B&C | 01..006622

D.7I 701 ///w// omen
 | 01B&C 1.006333

KontrastfarbeKontrastfarbe
C t a t

g
kontrastní Futter in Futter iFutter inFFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in
p d antrastfarntrastfarntrastfarntrastfargtrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
340g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% elastan, tkaný 
soº shell, prodyšná membrána s mikropóry, uvnitř: protižmol-
kový mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm vodní sloupec),
odnímatelná kapuce s nastavitelnou šňůrkou, manžety na ru-
kávech se suchým zipem, plný zip s ochranou brady, 2 vnější 
kapsy se zipem, prodloužená záda, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 73,80/Kč 1,870,-

Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
340g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% elastan, tkaný 
soº shell, prodyšná membrána s mikropóry, uvnitř: protižmol-
kový mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm vodní sloupec),
odnímatelná kapuce s nastavitelnou šňůrkou, manžety na ru-
kávech se suchým zipem, plný zip s ochranou brady, 2 vnější 
kapsy se zipem, prodloužená záda, přístup k zušlechtění v 
podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 73,80/Kč 1,870,-

Dětská 3-vrstvá so· shellová bunda
340g/m², vnější strana: tkaný soº shell, 94% polyester, 6% 
elastan, prodyšná membrána s mikropóry, uvnitř: protižmol-
kový mikrofl eece
3-vrstvý soº shellový materiál, vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (1.000g/m² za 24h), odnímatelná kapu-
ce, vsazené rukávy, manžety na rukávech s poutky na suchý 
zip a reliéfním plastovým stahovákem, zip s ochranou brady, 
2 boční kapsy vpředu na zip, prodloužená záda, přístup k
zušlechtění uvnitř, závěsné poutko na zadní straně límce
  5-6       7-8      9-10   11-12   13-14

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

10 1 € 54,50/Kč 1,380,-

 ID.701
B&C 01.0062
Pánská 2-vrstvá so· shellová bunda
300g/m², vnější strana: 96% polyester, 4% 
elastan (soº shellová tkanina), uvnitř: 100%
polyester mikrofl eece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál , stojatý 
límec, delší lem, 2 zasouvací kapsy se zipem,
2 vnitřní kapsy, odsazené švy na rameni,
zesílené dvojité švy, podšívka v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění na přední a
zadní straně a na rukávech, 2-cestný streč
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 38,80/Kč 980,-

 ID.701 /women
B&C 01.0063
Dámská 2-vrstvá so· shellová bunda
300g/m², vnější strana: 96% polyester, 4% 
elastan (soº shellová tkanina), uvnitř: 100%
polyester mikrofl eece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál , stojatý 
límec, delší lem, 2 zasouvací kapsy se zipem,
2 vnitřní kapsy, odsazené švy na rameni,
zesílené dvojité švy, podšívka v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění na přední a
zadní straně a na rukávech, 2-cestný streč
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 38,80/Kč 980,-
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 JN 135 
James & Nicholson | 02.0135

 JN 135K 
James & Nicholson | 02.135K

 JN 137 
James & Nicholson | 02.0137

JN 1122 
James & Nicholson | 02.1122

JJJJNN N 1111111222211 
Jammeses es es es & N& N& Nichichichichi oolsolsoo onon | 0| 02.12 111211121

b h b Ä lb h b Ä ldetachable Sleevesabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmeldep ac u á yabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärmeabnehmbare Ärme

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 135
James & Nicholson 02.0135
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, uvnitř: mikrofl eece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), 
prodyšný materiál , 2 boční kapsy se zipem, 
1 vertikální náprsní kapsa se zipem, síťovaná
podšívka vpředu, elastická stahovací šňůrka 
se zarážkami na lemu, přístup k zušlechtění 
na levém prsu, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 67,70/Kč 1,715,-

 JN 135K
James & Nicholson 02.135K
Dětská 3-vrstvá so· shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, uvnitř: mikrofl eece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), 
prodyšný materiál, síťovaná podšívka vpředu,
elastická stahovací šňůrka se zarážkami na
lemu, přístup k zušlechtění v přední části,
materiál odolný proti větru, refl exní detaily 
(bez ochranné funkce) vpředu, vzadu a na 
rukávech

M L XL XXL
 122/128   134/140   146/152   158/164

30 1 € 52,30/Kč 1,325,-

 JN 137
James & Nicholson 02.0137
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, uvnitř: mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná 
(5.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál
, 2 boční kapsy se zipem, síťovaná podšívka
vpředu, elastická stahovací šňůrka se zaráž-
kami na lemu, přístup k zušlechtění v přední 
části, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 67,70/Kč 1,715,-

JN 1122
James & Nicholson 02.1122
Pánská so· shellová bunda s odnímatel-
nými rukávy
230g/m², vnější strana: 100% polyester
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec) 3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, prodyšný materiál , stojatý
límec, 1 vnitřní kapsa, 2 boční kapsy, kapsa
na rukávu, švy nejsou zapečetěné, lemování 
v kontrastní barvě, vnitřní strana v kontrastní 
barvě, refl exní zip a detaily na ramenou, 
zádech a rukávech (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 72,-/Kč 1,820,-

JN 1121
James & Nicholson 02.1121
Dámská so· shellová bunda s odepínacími 
rukávy
230g/m², Vnější strana: 100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná
(5.000mm vodní sloupec) 3-vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou, prodyšný
materiál, stojatý límec, odnímatelné rukávy,
1 vnitřní kapsa, 2 boční kapsy, kapsa na
rukávu, švy nejsou zapečetěné, lemování v
kontrastní barvě, vnitřní strana v kontrastní 
barvě, refl exní zip a detaily na ramenou, 
zádech a rukávech (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 72,-/Kč 1,820,-

** tato barva není k dispozici pro 02.135K (dětská)
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 JN 1130 
James & Nicholson | 02.1130

 JN 1129 
James & Nicholson | 02.1129

 JN 1127 
James & Nicholson | 02.1127

 JN 1128 
James & Nicholson | 02.1128

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1130
James & Nicholson 02.1130
Pánská 2-vrstvá promo so· -
shellová bunda
280g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál
, elastické lemování na rukávech,
podložený přední zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem, 2 
vnitřní kapsy, mikrofl eece, měkký 
2-vrstvý soº shellový materiál,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 39,50/Kč 1,000,-

JN 1129
James & Nicholson 02.1129
Dámská 2-vrstvá promo so· -
shellová bunda
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál , elastické lemo-
vání na rukávech, podložený přední 
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, mikro-
fl eece, měkký 2-vrstvý soº shellový 
materiál, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 39,50/Kč 1,000,-

 JN 1127
James & Nicholson 02.1127
Dámská 2-vrstvá promo so· -
shellová vesta
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál , podložený 
přední zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, 
mikrofl eece, měkký 2-vrstvý soº -
shellový materiál, materiál odolný
proti větru
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 31,70/Kč 800,-

JN 1128
James & Nicholson 02.1128
Pánská 2-vrstvá promo so· -
shellová vesta
280g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál
, podložený přední zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem, 2 
vnitřní kapsy, mikrofl eece, měkký 
2-vrstvý soº shellový materiál,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 31,70/Kč 800,-
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JJJNNNNN N NN 111111 6969 
JamJamJ eses s ses & N& N& N& ichicicholsolsolsononon | 0| 0| 00| 2.1.111169169169

 JNNN 11111111 700700
Jamamames es s & & & NNNichichholslolson on | 0| 002.1.12 17017077

JN 1172 
James & Nicholson | 0| 02.1172172

JN 1177711 
James & Nichhholsoo on n | 0| 02.11711

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1172
James & Nicholson 02.1172
Pánská 3-vrstvá so· shellová 
bunda
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, větruodolná a vodood-
pudivá (5.000mm vodní sloupec),
prodyšný materiál , stojatý límec,
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip 
s ochranou brady, náprsní kapsa se
zipem, 2 boční kapsy, švy nejsou za-
pečetěné, síťovaná podšívka vpředu,
přístup k zušlechtění v přední části,
vnitřní strana z měkkého mikrofl ee-
cu, propustná pro vodní páry
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 69,10/Kč 1,750,-

 JN 1171
James & Nicholson 02.1171
Dámská 3-vrstvá so· shellová
bunda
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membrá-
nou, větruodolná a vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), prodyšný
materiál , stojatý límec, YKK zipy, 
plný skrytý 2-cestný zip s ochranou 
brady, náprsní kapsa se zipem, 2
boční kapsy, švy nejsou zapečetěné,
síťovaná podšívka vpředu, přístup
k zušlechtění v přední části, vnitřní 
strana z měkkého mikrofl eecu, 
propustná pro vodní páry
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 69,10/Kč 1,750,-

 JN 1169
James & Nicholson 02.1169
Dámská 3-vrstvá so· shellová
vesta
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membrá-
nou, větruodolná a vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), prodyšný
materiál , stojatý límec, YKK zipy, 
plný skrytý 2-cestný zip s ochranou 
brady, náprsní kapsa se zipem, 2
boční kapsy, švy nejsou zapečetěné,
síťovaná podšívka vpředu, přístup
k zušlechtění v přední části, vnitřní 
strana z měkkého mikrofl eecu, 
propustná pro vodní páry
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 54,10/Kč 1,370,-

 JN 1170
James & Nicholson 02.1170
Pánská 3-vrstvá so· shellová 
vesta
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, větruodolná a vodood-
pudivá (5.000mm vodní sloupec),
prodyšný materiál , stojatý límec,
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip 
s ochranou brady, náprsní kapsa se
zipem, 2 boční kapsy, švy nejsou za-
pečetěné, síťovaná podšívka vpředu,
přístup k zušlechtění v přední části,
vnitřní strana z měkkého mikrofl ee-
cu, propustná pro vodní páry
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 54,10/Kč 1,370,-
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JJJJJJJJNNNNN 1000098989
JamJaJaJamaaJaames & NNichichichcholsolsolso onononon | 002.12.12 12 10980980

JJN N 11101 97 
Jammes es & N&&& icholson | 02.109979

JJJJJJNNNNNN 11111111114646466 
JamJamJamJamJames essesse & N& N& N& NN& N& N& Nichichichchololssolsoolsooon on | 0||| 02.12.1114614646414646

 JN N 111111111114445454545 
JamJames es & N& N& N&& ichchhhicholsolsolsolssononoo | 0| 2.12.11451

JN 131313366
JamJamJamJa eses eses & N& N& Nichichcholsolson | 0002.2.002.0.013636136

JJJJN 1388 8888
JamJa eees e & Nichhhhholson | 02.02 1388

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1098
James & Nicholson 02.1098
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
130g/m², 100% polyester
Ergonomický střih s prodlouženými zády, větruo-
dolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec),
vodotěsné zipy, nepromokavá funkční látka s
TPU membránou, prodyšná (5.000g/m² za 24h),
nastavitelná kapuce, 2-cestný zip, 2 boční kapsy
se zipem, zapečetěné švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 97,60/Kč 2,470,-

 JN 1097
James & Nicholson 02.1097
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, ergonomický střih s 
prodlouženými zády, větruodolná a voděodolná 
(10.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy,
nepromokavá funkční látka s TPU membránou,
prodyšná (5.000g/m² za 24h), nastavitelná 
kapuce, 2-cestný zip, 2 boční kapsy se zipem,
zapečetěné švy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 97,60/Kč 2,470,-

 JN 1146
James & Nicholson 02.1146
Pánská 2-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty, sestřihnutá kapuce 
s nastavením šířky, elastický pas a elastické man-
žety na rukávech, YKK zipy, našitá klokaní kapsa
se zipem, 1 vnitřní kapsa, 2-vrstvý soº shellový 
materiál s kontrastní vnitřní stranou v síťovaném
vzhledu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 52,20/Kč 1,320,-

 JN 1145
James & Nicholson 02.1145
Dámská 2-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% elastan
Lehce vypasovaný střih, odpuzující vodu a 
nečistoty, sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, 
elastický pas a elastické manžety na rukávech,
YKK zipy, našitá klokaní kapsa se zipem, 1 vnitřní 
kapsa, 2-vrstvý soº shellový materiál s kontrastní 
vnitřní stranou v síťovaném vzhledu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 52,20/Kč 1,320,-

 JN 136
James & Nicholson 02.0136
Pánská 3-vrstvá so· shellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou, uvnitř: mikrofl eece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšný 
materiál , 2 boční kapsy se zipem, 1 vertikální ná-
prsní kapsa se zipem, síťovaná podšívka vpředu,
elastická stahovací šňůrka se zarážkami na lemu,
přístup k zušlechtění na levém prsu, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 52,60/Kč 1,330,-

 JN 138
James & Nicholson 02.0138
Dámská 3-vrstvá so· shellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou, uvnitř: mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm
vodní sloupec), prodyšný materiál , 2 boční kapsy
se zipem, síťovaná podšívka vpředu, elastická
stahovací šňůrka se zarážkami na lemu, přístup k
zušlechtění v přední části, materiál odolný proti 
větru
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 52,60/Kč 1,330,-

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

black/red

black/silver

iron grey/green

iron grey/yellow

spring green/iron grey

dark orange/iron grey

aqua/acid yellow

navy/cobalt

black/red

black/silver

iron grey/
gggggreen

iron grey/
yyyellow

spring green/
gggggg yyyyiron grey

aqua/acid
yyyyyyyyyyellow

navy/cobalt

black/black

light grey/
black

olive/camouf-
glage

fl ame/black

red/black

blue/black

navy/navy

o¹  white

black

carbon

brown

olive

red

aqua

navy

black/black

light grey/
black

olive/camouf-
gggggggggggggggggglage

fl ame/black

red/black

blue/black

navy/navy

o¹  white

black

carbon

brown

olive

red

aqua

navy

226

Ja
ck

et
s 

&
 V

es
ts

 •
 S

O
FT

SH
EL

L
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N



JN 1058 
James & Nicholson | 02.1058

JJNN 10100575  
JamJameses & N& Nichiiicholsolson on | 0| 02.12.105005705705

JN 1020 
James & Nicholson | 0002.10200

JN 1021 
James & Nicholsonn n n | 0| 02.10211

JN 10102222 
James & NNNichhichicholssssolsolssononon | 002.12.1022022

JN 1002323333 
James & Nichichichholsoooo oon oo | 002.12.102023

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1058
James & Nicholson 02.1058
Pánská designová 2-vrstvá so· shellová
bunda
210g/m², 100% polyester
Měkký soº shellový materiál s vodoodpudivým 
povrchem, stojatý límec, nastavení šířky na man-
žetách pomocí druků, plný podšitý přední zip, 2
boční kapsy a 2 náprsní kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 69,60/Kč 1,760,-

 JN 1057
James & Nicholson 02.1057
Dámská designová 2-vrstvá so· shellová 
bunda
210g/m², 100% polyester
Měkký soº shellový materiál s vodoodpudivým 
povrchem, stojatý límec, nastavení šířky na man-
žetách pomocí druků, plný podšitý přední zip, 2
boční kapsy a 2 náprsní kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 69,60/Kč 1,760,-

 JN 1020
James & Nicholson 02.1020
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
Větruodolná a voděodolná (2.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za 24h), 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
se zarážkou na lemu, měkká sportovní strečová 
látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 67,70/Kč 1,715,-

 JN 1021
James & Nicholson 02.1021
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodol-
ná (2.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/
m² za 24h), 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, elastická šňůrka se zarážkou na lemu, 
měkká sportovní strečová látka
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 67,70/Kč 1,715,-

 JN 1022
James & Nicholson 02.1022
Pánská 3-vrstvá so· shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
Větruodolná a voděodolná (2.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za 24h), 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
se zarážkou na lemu, měkká sportovní strečová 
látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 51,-/Kč 1,290,-

 JN 1023
James & Nicholson 02.1023
Dámská 3-vrstvá so· shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodol-
ná (2.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/
m² za 24h), 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, elastická šňůrka se zarážkou na lemu, 
měkká sportovní strečová látka
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 51,-/Kč 1,290,-
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JJNN 11111448844  
JamJames ess & N& N& Nichichhhichholsolson | 0| 02.12 11484

 JN 1144747 
James & Nichhholsolson on n | 0| 002.12.12 1147147

 JNN 1000888888
JamJaJJamJames & N& ichhhholso on onononoo | 0| 000002.12.10880

JJN 100111 8787 
Jammmmes  & & N& N& N& & ichicholson on | 02..1.10870877

ggggmelírovaný so° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shell

gggmelírovaný so° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shellMelange So° shell

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1148
James & Nicholson 02.1148
Pánská 2-vrstvá melanžová so· -
shellová bunda
280g/m², 100% polyester
2-vrstvý měkký soº shellový materi-
ál, stojatý límec, plný podšitý přední 
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
a 1 náprsní kapsa se zipem, fl eecová 
vnitřní strana v kontrastní barvě,
pocitově připomíná hladký fl eecový
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 49,80/Kč 1,260,-

JN 1147
James & Nicholson 02.1147
Dámská 2-vrstvá melanžová
so· shellová bunda
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý 
měkký soº shellový materiál, stojatý 
límec, plný podšitý přední zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy a 1
náprsní kapsa se zipem, fl eecová 
vnitřní strana v kontrastní barvě,
pocitově připomíná hladký fl eecový
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 49,80/Kč 1,260,-

 JN 1088
James & Nicholson 02.1088
Pánská 3-vrstvá melanžová so· -
shellová bunda
Vnější strana: 360g/m², 96% po-
lyester, 4% elastan, střední vrstva: 
TPU membrána, uvnitř: mikrofl eece 
s vafl ovou strukturou
3-vrstvý materiál, vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), prodyšný
materiál , stojatý límec, manžety na
rukávech se suchým zipem, 2 boční 
kapsy se zipem, švy nejsou zapeče-
těné, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 77,30/Kč 1,955,-

JN 1087
James & Nicholson 02.1087
Dámská 3-vrstvá melanžová
so· shellová bunda
Vnější strana: 360g/m², 96% po-
lyester, 4% elastan, střední vrstva: 
TPU membrána, uvnitř: mikrofl eece 
s vafl ovou strukturou
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvý 
materiál, vodoodpudivá (5.000mm
vodní sloupec), prodyšný materiál ,
stojatý límec, manžety na rukávech
se suchým zipem, 2 boční kapsy
se zipem, švy nejsou zapečetěné, 
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 77,30/Kč 1,955,-
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 JN 1001 
James & Nicholson | 02.1001

 JN 1000 
James & Nicholson | 02.1000

 JN 1054 
James & Nicholson | 02.1054

 JN 1053 
James & Nicholson | 02.1053

 JN 1052
James & Nicholson | 02.1052

 JN 1051
James & Nicholson | 02.1051

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1001
James & Nicholson 02.1001
Dámská 3-vrstvá zimní so· shellová bunda
330g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva a vnitřek: 100% polyester, TPU membrána
Větruodolná a vodotěsná, 5.000mm vodní sloupec, prodyšná
a propustná pro vodní páry, hřejivý fl eecový límec, odepínací 
podšitá a polstrovaná kapuce, celoplošná větrná clona, 1
náprsní kapsa, 2 přední kapsy, refl exní lemování (bez ochranné 
funkce) na rameni a přední kapse, uvnitř: náprsní kapsa a kapsa 
na mobilní telefon, lehce vypasovaný střih, elastická šňůrka 
se zarážkou na kapuci a lemu, 2-cestný zip, zipy v podpaží,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 94,-/Kč 2,380,-

 JN 1000
James & Nicholson 02.1000
Pánská 3-vrstvá zimní so· shellová bunda
330g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva a vnitřek: 100% polyester, TPU membrána
Větruodolná a vodotěsná, 5.000mm vodní sloupec, prodyšná
a propustná pro vodní páry, hřejivý fl eecový límec, odepínací 
podšitá a polstrovaná kapuce, celoplošná větrná clona, 1
náprsní kapsa, 2 přední kapsy, refl exní lemování (bez ochranné 
funkce) na rameni a přední kapse, uvnitř: náprsní kapsa a kapsa 
na mobilní telefon, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a
lemu, 2-cestný zip, zipy v podpaží, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 94,-/Kč 2,380,-

 JN 1054
James & Nicholson 02.1054
Pánská zimní sportovní so· shellová bunda
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyester, 
uvnitř: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s TPU 
membránou
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(2.000g/m² za 24h), odepínací podšitá kapuce s vícenásob-
ným nastavením šířky, podšitý přední zip s ochranou brady, 
přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 113,-/Kč 2,860,-

 JN 1053
James & Nicholson 02.1053
Dámská zimní sportovní so· shellová bunda
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyes-
ter, uvnitř: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s PU 
membránou
Vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za 24h), odepínací podšitá
kapuce s vícenásobným nastavením šířky, podšitý přední zip s 
ochranou brady, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 113,-/Kč 2,860,-

 JN 1052
James & Nicholson 02.1052
Pánské so· shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyester, 
uvnitř: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s TPU 
membránou
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/
m² za 24h), pohodlné nastavení šířky v pase pro optimální 
přizpůsobení, konce nohavic s bočním zipem, tvarované švy na
kolenou pro sportovní střih, s podšívkou, materiál odolný proti 
větru, elastický materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 85,90/Kč 2,175,-

 JN 1051
James & Nicholson 02.1051
Dámské so· shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyester, 
polstrování: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s TPU 
membránou
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/
m² za 24h), pohodlné nastavení šířky v pase pro optimální 
přizpůsobení, konce nohavic s bočním zipem, tvarované švy na
kolenou pro sportovní střih, s podšívkou, materiál odolný proti 
větru, elastický materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 85,90/Kč 2,175,-
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 K401 
Kariban | 20.K401

 K400 
Kariban | 20.K400

 K402 
Kariban | 20.K402

 K403 
Kariban | 20.K403

 K404 
Kariban | 20.K404

 PA32323 
Kariban PPPProAroAct ct | 2| 20.P0.PP32323

b h b Ä lb h b Ä ldetachable Sleevesabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmelabnehmbare Ärmeldep ac u á ybnehmbare Ärmebnehmbare Ärmebnehmbare Ärmebnehmbare Ärmebnehmbare Ärmebnehmbare Ärmebnehmbare Ärme

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
Vnější strana: 300g/m², 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofl eece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný kvalitní zip, 1 kapsa na 
rukávu se zipem vlevo, 2 přední kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 43,55/Kč 1,100,-

Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
Vnější strana: 300g/m², 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofl eece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný kvalitní zip, 1 kapsa na 
rukávu se zipem vlevo, 2 přední kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 43,55/Kč 1,100,-

Dětská 3-vrstvá so· shellová bunda
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofl eece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný zip, 1 kapsa na rukávu
se zipem vlevo, 2 přední kapsy se zipem
 6/8      8/10   10/12  12/14

122/128   134/140   146/152   158/164

10 1 € 38,25/Kč 970,-

Pánská 3-vrstvá so· shellová vesta
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofl eece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný kvalitní zip, 2 přední 
kapsy se zipem, 1 pravá náprsní kapsa se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,65/Kč 950,-

Dámská 3-vrstvá so· hellová vesta
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofl eece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný zip, 2 přední kapsy se 
zipem, 1 pravá náprsní kapsa se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,65/Kč 950,-

3-vrstvá so· shellová bunda s odepínacími rukávy
300g/m², 95% polyester, 5% elastan
3-vrstvá tkanina s membránou, vodoodpudivá (8.000mm
vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m² za 24h), uvnitř: mikro-
fl eece, odnímatelné rukávy, 2 boční kapsy se zipem, refl exní 
lemování (bez ochranné funkce) na zipu a manžetě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 69,85/Kč 1,765,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

white

black

titanium

marl grey

chocolate

bottle green

marl green

kelly green

fl uorescent 
yyellow

fl uorescent 
orange

red

aqua blue

dark royal blue

navy

white

black

titanium

marl grey

chocolate

bottle green

marl green

kelly green

red

aqua blue

dark royal blue

navy

black

red

aqua blue

navy

white

black

titanium

marl grey

bottle green

red

aqua blue

navy

white

black

titanium

marl grey

bottle green

red

aqua blue

navy

black

titanium

marl dark grey

sporty red

navy

230

Ja
ck

et
s 

&
 V

es
ts

 •
 S

O
FT

SH
EL

L
PR

O
AC

T 
• 

KA
RI

BA
N



 Achille Men 
NEOBLU | 24.3793

 Achille Women 
NEOBLU | 24.3794

 K422 
Kariban | 20.K422

K44424 4
Karibaan |n nn  20.K422422

K425
Kariban | 20.KK4KKK 25

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánský 3-vrstvý so· shellový kabát
94% recyklovaný polyester, 6% elastan, fl eece uvnitř: 100% 
polyester
Vodotěsné zipy, odnímatelná kapuce se stahovací šňůrkou, 
nastavitelný pas, nastavitelné manžety s druky, 2-cestný zip,
2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 79,50/Kč 2,010,-

Dámský 3-vrstvý so· shellový kabát
94% recyklovaný polyester, 6% elastan, fl eece uvnitř: 100% 
polyester
Vodotěsné zipy, odnímatelná kapuce se stahovací šňůrkou, 
nastavitelný pas, nastavitelné manžety s druky, 2-cestný zip,
2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 79,50/Kč 2,010,-

Unisex 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
300g/m², 95% polyester, 5% elastan, střední vrstva: pro-
dyšná membrána, uvnitř: mikrofl eece
úzký střih, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), odnímatelná kapuce s druky a šňůrkou,
odnímatelné rukávy, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se 
zipem, dvojité švy na manžetách a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 70,85/Kč 1,795,-

 K424
Kariban 20.K424
Pánská 2-vrstvá so· shellová bunda
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% 
elastan, uvnitř: 100% polyester mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý
límec, 2 boční kapsy se zipem, prodloužená
záda, zipy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,35/Kč 795,-

 K425
Kariban 20.K425
Dámská 2-vrstvá so· shellová bunda
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% 
elastan, uvnitř: 100% polyester mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý
límec, 2 boční kapsy se zipem, prodloužená
záda, zipy v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 31,35/Kč 795,-
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 7850 
Promodoro | 40.7850

 7855 
Promodoro | 40.7855

777777828888 0 
ProProProP modmo oro || 40.4040.40.4 78278278282820000

777777828211
PPProroPP modmodorooro | 40.40.7782777 11111

 7860 
Promodoro | 40.7860

 7865 
Promodoro | 40.7865

wärmere Alternative wärmere Alternative
zu Art. 40.7855zu Art. 40.7855

wärmere Alternativewärmere Alternativewärmere Alternativewärmere Alternative
zu Art. 40.7855zu Art. 40.7855zu Art. 40.7855zu Art. 40.7855

tep ej a a tawärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativ
u Art. 40.785u Art. 40.785u Art. 40.785u Art. 40.785u Art. 40.785u Art. 40.785u Art. 40.785

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 7850
Promodoro 40.7850
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
310g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř:
100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, odolná 
proti větru a prodyšná, odnímatelná nastavitelná kapuce, tuný-
lek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, nastavitelné manžety
rukávů se suchým zipem, ochrana brady, Napoleonova kapsa,
2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu, dělící švy, delší střih
zad se zaobleným lemem, našitý přívěšek na klíče v boční kapse,
refl exní lemování a přívěsek na zip (bez ochranné funkce), 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 73,60/Kč 1,860,-

 7855
Promodoro 40.7855
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
310g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř:
100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, odolná 
proti větru a prodyšná, odnímatelná nastavitelná kapuce, tuný-
lek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, nastavitelné manžety
rukávů se suchým zipem, ochrana brady, Napoleonova kapsa,
2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu, dělící švy, delší střih
zad se zaobleným lemem, našitý přívěšek na klíče v boční kapse,
refl exní lemování a přívěsek na zip (bez ochranné funkce), 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,85/Kč 1,765,-

 7820
Promodoro 40.7820
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
310g/m², 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál , 
stojatý límec, tunýlek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, na-
stavitelné manžety rukávů se suchým zipem, zip s ochranu proti
dešti a ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, bi-elastický
soº shell-lepený fl eece, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 60,60/Kč 1,535,-

 7821
Promodoro 40.7821
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
310g/m², 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál , 
stojatý límec, tunýlek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, na-
stavitelné manžety rukávů se suchým zipem, zip s ochranu proti
dešti a ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, bi-elastický
soº shell-lepený fl eece, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,60/Kč 1,535,-

 7860
Promodoro 40.7860
Pánská zimní so· shellová bunda
440g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř:
100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, odolná 
proti větru a prodyšná, odnímatelná kapuce, tunýlek na šňůrku 
na lemu se zarážkou uvnitř, nastavitelné manžety rukávů se
suchým zipem, ochrana brady, 1 kapsa na rukávu, Napoleonova
kapsa, 2 boční kapsy se zipem, dělící švy, zaoblená prodloužená 
zadní část, našitý přívěšek na klíče v boční kapse, bi-elastický
soº shell-lepený fl eece, refl exní lemování a přívesek na zip, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 81,10/Kč 2,050,-

 7865
Promodoro 40.7865
Dámská zimní so· shellová bunda
440g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř:
100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, odolná 
proti větru a prodyšná, odnímatelná kapuce, tunýlek na šňůrku 
na lemu se zarážkou uvnitř, nastavitelné manžety rukávů se
suchým zipem, ochrana brady, 1 kapsa na rukávu, Napoleonova
kapsa, 2 boční kapsy se zipem, dělící švy, zaoblená prodloužená 
zadní část, našitý přívěšek na klíče v boční kapse, bi-elastický
soº shell-lepený fl eece, refl exní lemování a přívesek na zip, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 77,-/Kč 1,950,-
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RR121221F111FF 
ResResR ultultul | | 30.30.030 1211211212 FF

R122221M1M1M 
ReReReesult | 30.12121X

R23230F0F 
ResResultultult CoCC re e | 30.20 230F30F

RRRRRR230M0M0M0M0M0M0M 
ResResultultlttlttult CoCoCoCoCoCC rere re re rer | 3| 3| 3| 3| 3| 0 20.2000.20. 330M33330M

RRRRR22222222222224J4J44J4J4JY YYYYY
ResResResResResReReRe ultultttlt ||||| 30.30.303030.30 2242242222224224JJJJJ

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

R121F
Result 30.121F
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, prodyšná
(1.000g/m² za 24h), YKK zip s větrnou klopou
uvnitř, 2 velké vnitřní kapsy, 2 boční zipy, 1 kapsa 
na mobilní telefon, 1 náprsní kapsa, sedlo v horní 
části zad a hrudníku, prodloužená záda, přístup k
zušlechtění, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 47,60/Kč 1,205,-

 R121M
Result 30.121X
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofl eece
Vodoodpudivá, prodyšná (1.000g/m² za 24h),
nastavitelný pas s elastickou šňůrkou, 2 velké 
vnitřní kapsy a 1 kapsa na mobilní telefon, 1
náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem,
prodloužená záda, přístup k zušlechtění v oblasti 
ramen, měkký pružný materiál, materiál odolný 
proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 47,60/Kč 1,205,-

 R230F
Result Core 30.230F
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, 8.000mm vodní 
sloupec, prodyšná (1.000g/m² za 24h), odníma-
telná kapuce, YKK zip s větrnou klopou uvnitř, 
2 boční zipy, 1 náprsní kapsa, sedlo v horní části
zad, prodloužená záda, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 47,60/Kč 1,205,-

 R230M
Result Core 30.230M
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofl eece
Vodoodpudivá, 8.000mm vodní sloupec, prodyš-
ná (1.000g/m² za 24h), odnímatelná kapuce, 
YKK zip s větrnou klopou uvnitř, 2 boční zipy, 1
náprsní kapsa, sedlo v horní části zad, prodlouže-
ná záda, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 51,10/Kč 1,295,-

 R224JY
Result 30.224J
Dětská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
320g/m², vnější strana: 93% polyester, 7% 
elastan, TPU membrána, uvnitř: 100% polyester
mikrofl eece
Vodoodpudivá (8.000mm vodní sloupec), pro-
dyšná (1.000g/m² za 24h) a větruodolná, zip v
kontrastní barvě s ochranou brady, vnitřní větrná
klopa, přední kapsy s refl exním lemováním (bez 
ochranné funkce), prodloužená záda, strečová 
tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 32,40/Kč 820,-

*  tato barva dostupná jen u 30.224J (dámská)
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R9000M0M0M0  
Result Recyycycleded || 30.30 90900000 X

 R900F 
Result Recycled | 30.900F

RR901M 
Resuult Recycledddd || 30.901M

 R90900001F1F1FFF 
Result ReReReeecyccyccyccycc leleledleel  | 30.901909090 F

R902M2M2M2M 
Resullt Recyccyccyccycleddledl ||| 30000.902M

 R900002FF 
Result Reeecycycledle  | 30.902902902902FF

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R900M
Result Recycled y 30.900X
Pánská 2-vrstvá so· shellová bunda „Printable“
300g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný
polyester, střední vrstva: TPU membrána, voděodolný materiál 
(8.000mm vodní sloupec), odolná proti větru, prodyšná
(1.000g/m² in 24h), uvnitř: 100% recyklovaný polyester 
mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá a odolná proti větru, 
prodyšný materiál, stojatý límec, vsádky vpředu a vzadu, 
otevřené manžety rukávů, otevřený lem, YKK zip s ochranou 
brady, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, poutko, 
refl exní lemování (bez ochranné funkce) v přední a zadní části 
ramen, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 47,60/Kč 1,205,-

 R900F
Result Recycled y 30.900F
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda „Printable“
300g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný 
polyester, střední vrstva: TPU membrána, voděodolný materiál 
(8.000mm vodní sloupec), odolná proti větru, prodyšná
(1.000g/m² in 24h), uvnitř: 100% recyklovaný polyester
mikrofl eece
Vodoodpudivá, stojatý límec, vsádky vpředu a vzadu, otevřené 
manžety rukávů, otevřený lem, YKK zip s ochranou brady, 
2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, tvarované boční 
vsadky a vypasovaný střih, poutko, materiál odolný proti větru,
refl exní lemování (bez ochranné funkce) v přední a zadní části 
ramen, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 45,40/Kč 1,150,-

 R901M
Result Recycled y 30.901M
Pánská 2-vrstvá so· shellová bunda „Printable“
280g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný po-
lyester, uvnitř: 100% recyklovaný polyester mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá, odolný proti větru a
prodyšný, otevřený lem, měkké, svázané manžety, plný zip YKK 
NATULON®, boční kapsy se zipem YKK NATULON®, poutko,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 32,40/Kč 820,-

 R901F
Result Recycled y 30.901F
Dámská 2-vrstvá so· shellová bunda  „Printable“
280g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný po-
lyester, uvnitř: 100% recyklovaný polyester mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, odolný proti větru a pro-
dyšný, otevřený lem, měkké, svázané manžety, plný zip YKK
NATULON®, boční kapsy se zipem YKK NATULON®, poutko,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 32,40/Kč 820,-

 R902M
Result Recycled y 30.902M
Pánská 2-vrstvá so· shellová vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný po-
lyester, uvnitř: 100% recyklovaný polyester mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá, odolný proti větru a
prodyšný, stojatý límec, otevřený lem, plný zip YKK NATU-
LON®, boční kapsy se zipem YKK NATULON®, poutko, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 28,-/Kč 710,-

 R902F
Result Recycled y 30.902F
Dámská 2-vrstvá so· shellová vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný po-
lyester, uvnitř: 100% recyklovaný polyester mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, odolný proti větru a prodyš-
ný, stojatý límec, otevřený lem, plný zip YKK NATULON®, boční 
kapsy se zipem YKK NATULON®, poutko, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 28,-/Kč 710,-
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 R231M 
Result | 30.231M

 R231F 
Result | 30.231F

 R232M 
Result | 30.232M

 R232F 
Result | 30.232F

ohne Elasthan für gute ohne Elasthan für gute
y p

ohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für gutohne Elasthan für gutohne Elasthan für gutehne Elasthan für guthne Elasthan für gut
rou možnost potiskueasy to print Fabriceasy to print FabricBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeit

ohne Elasthan für guteohne Elasthan für gute
y

ohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für guteohne Elasthan für gutohne Elasthan für gutohne Elasthan für gutehne Elasthan für guthne Elasthan für gut
rou možnost potiskueasy to print Fabriceasy to print FabricBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeitBedruckbarkeit

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R231M
Result 30.231M
Pánská 2-vrstvá so· shellová bun-
da „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofl eece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál,
větruodolná, stojatý límec, zip v
kontrastní barvě s ochranou brady, 
boční kapsy se zipem, dekorativní 
švy, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou potisknutelnost
a pružnost, štítek TearAway, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 28,80/Kč 730,-

 R231F
Result 30.231F
Dámská 2-vrstvá so· shellová
bunda  „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofl eece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál,
větruodolná, stojatý límec, zip v
kontrastní barvě s ochranou brady, 
boční kapsy se zipem, dekorativní 
švy, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou potisknutelnost
a pružnost, štítek TearAway, pratelné 
na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 28,80/Kč 730,-

 R232M
Result 30.232M
Pánská 2-vrstvá so· shellová 
vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál, větruodolná,
stojatý límec, zip v kontrastní barvě 
s ochranou brady, boční kapsy se
zipem, dekorativní švy, speciální 
struktura příze bez elastanu pro 
dobrou potisknutelnost a pružnost,
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 23,80/Kč 600,-

 R232F
Result 30.232F
Dámská 2-vrstvá so· shellová
vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál, větruodolná,
stojatý límec, zip v kontrastní barvě 
s ochranou brady, boční kapsy se
zipem, dekorativní švy, speciální 
struktura příze bez elastanu pro 
dobrou potisknutelnost a pružnost,
pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 23,80/Kč 600,-
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R209M 
Result CoC re | 330.20.209M09M

RR20209FF9  
RRessultult CoCore e | 3| 30.20.0.20 09FF0

RRR1221 8FF 
ResReRReResResultulttult ||||| 3030.12828128288F

RR122228M8M 
ResResultu |||| | | 30.30.12228121228MM

RRRR13131M1M
|Resesesesultult | | 30.131M

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

R209M
Result Core 30.209M
3-vrstvá so· shellová bunda
290g/m², 100% polyester, TPU membrána, 
uvnitř: mikrofl eece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), pro-
dyšná (1.000g/m² za 24h), větrná ochrana,
2 kapsy na zip, prodloužená záda, materiál
odolný proti větru, elastický materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 36,80/Kč 930,-

R209F
Result Core 30.209F
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
290g/m², 100% polyester, TPU membrána, 
uvnitř: mikrofl eece
Vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm vod-
ní sloupec), prodyšná (1.000g/m² za 24h),
2 kapsy na zip, prodloužená záda, materiál
odolný proti větru, elastický materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 36,80/Kč 930,-

Dámská 2-vrstvá so· shellová bunda
210g/m², 93% polyester, 7% spandex, uvnitř: 100% 
polyesterová síťovina
Vodoodpudivá, prodyšná (1.000g/m² za 24h), nastavitelné 
manžety se suchým zipem, vnitřní větrná klopa, 1 náprsní 
kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtě-
ní na zádech a levém prsu, měkká 2-cestná strečová tkanina, 
rychleschnoucí, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 34,60/Kč 875,-

2-vrstvá so· shellová bunda
210g/m², 93% polyester, 7% spandex, uvnitř: 100%
polyesterová síťovina
Vodoodpudivá, prodyšná (1.000g/m² za 24h), nastavitelné 
manžety se suchým zipem, vnitřní větrná klopa, 1 náprsní 
kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtě-
ní na zádech a levém prsu, měkká 2-cestná strečová tkanina, 
rychleschnoucí, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 34,60/Kč 875,-

Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda „Osaka“
vnější strana: 370g/m², 97% polyester, 3% elastan, větruo-
dolná TPU-membrána, uvnitř: 100% polyester
Pohodlné nošení, vodotěsné (7.000mm vodní sloupec), pro-
dyšná (3.000g/m² za 24h), YKK přední zip, 2 boční kapsy
se zipem, měkká 3-cestná strečová tkanina, rychleschnoucí, 
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 41,10/Kč 1,040,-

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

black

red

navy

black

silver grey

red

navy

black

forest green

navy

236

Ja
ck

et
s 

&
 V

es
ts

 •
 S

O
FT

SH
EL

L
RE

SU
LT

 C
O

RE



041M
Russell | 10.041M

040F 
Russell | 10.040F

040M 
RRuRuRussell | 10.040400M00

R120X 
Result | 30.120X

no Membrane for higher h b f bh b f bb f b
Degree of Breathabilitysere Atmungsaktivitätsere Atmungsaktivitätsere Atmungsaktivitätsere Atmungsaktivität
pro vyšší prodyšnost bezno Membrane for higher no Membrane for higher ohne Membran für bes-ohne Membran für bes-ohne Membran für bes-ohne Membran für bes-ohne Membran für bes-ohne Membran für bes-ohne Membran für bes-

AtmungsaktAtmungsaktAtmungsaktAtmungsaktAtmungsaktAtmungsaktAtmungsakt

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská 2-vrstvá smart so· shellová vesta
315g/m², 100% polyester
Vodoodpudivý Du Pont™ Tefl on® DWR povlak, bez mem-
brány pro větší prodyšnost, krční lemovka, 2 kapsy na zip, 
olemované vnitřní švy se zipem, prodloužená záda, pletený 
soº shellový materiál se svařovanou podšívkou z mikrofl ee-
cu, optimální ochrana proti chladu, přístup pro sluchátka,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 49,95/Kč 1,265,-

Dámská 2-vrstvá smart so· shellová bunda
315g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivý Du Pont™ Tefl on® DWR 
povlak, bez membrány pro větší prodyšnost, krční lemovka,
2 kapsy na zip, olemované vnitřní švy se zipem, prodloužená
záda, pletený soº shellový materiál se svařovanou podšívkou 
z mikrofl eecu, optimální ochrana proti chladu, přístup pro 
sluchátka, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 56,75/Kč 1,435,-

Pánská 2-vrstvá smart so· shellová bunda
315g/m², 100% polyester
Vodoodpudivý Du Pont™ Tefl on® DWR povlak, bez mem-
brány pro větší prodyšnost, krční lemovka, 2 kapsy na zip, 
olemované vnitřní švy se zipem, prodloužená záda, pletený 
soº shellový materiál se svařovanou podšívkou z mikrofl ee-
cu, optimální ochrana proti chladu, přístup pro sluchátka,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 56,75/Kč 1,435,-

 R120X
Result 30.120X
3-vrstvá so· shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř: 
mikrofl eece
Vodotěsné (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), strečová manžeta na rukávu s otvorem na palec, 
nastavitelný pas s elastickou šňůrkou, YKK přední zip, vnitřní 
větrná klopa, 2 velké přední kapsy se zipem, uvnitř 1 kapsa
na mobilní telefon, 1 vnitřní kapsa, prodloužená záda, přístup
k zušlechtění na levém prsu, měkký pružný materiál, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 53,90/Kč 1,365,-
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 520M 
Russell | 10.520M

 520F 
Russell | 10.520F

 410M 
Russell | 10.410M

 410F 
Russell | 10.410F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 520M
Russell 10.520M
Pánská 3-vrstvá sportovní so· shellová bunda
250g/m², vnější strana: 100% polyester (soº -
shell-pletený vzor), uvnitř: 100% polyester
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná 
(5.000g/m² za 24h), předtvarované lokty, 
svařované, laserem řezané kapsy, svařovaná hyd-
rofobní membrána, povrch materiálu s perleťovým 
efektem, maximální regulace vlhkosti a teploty, 
materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 113,65/Kč 2,875,-

 520F
Russell 10.520F
Dámská 3-vrstvá sportovní so· shellová
bunda
250g/m², vnější strana: 100% polyester
(soº shell-pletený vzor), uvnitř: 100% polyester, 
membrána
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná 
(5.000g/m² za 24h), předtvarované lokty, 
svařované, laserem řezané kapsy, svařovaná hyd-
rofobní membrána, povrch materiálu s perleťovým 
efektem, maximální regulace vlhkosti a teploty, 
materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 108,20/Kč 2,740,-

 410M
Russell 10.410M
Pánská 3-vrstvá Bionic so· shellová bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregno-
vaný Bionic-Finish® Eco, podšívka: žerzejová
podšívka s voštinovou strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec),
prodyšná (5.000g/m² za 24h), stojatý límec s 
větrnou clonou, nastavitelné manžety rukávů se
sponou a klopou na suchý zip, nastavitelná šířka 
lemu, ochrana zipu na límci, boční kapsy se zi-
pem, skryté kapsy se zipem na hrudi a na rukávu, 
bezešvé oblasti ramen, zipy v kontrastní barvě,
přístup k zušlechtění v podšívce, bez fl uoru a 
PFC, větruodolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 89,35/Kč 2,260,-

 410F
Russell 10.410F
Dámská 3-vrstvá Bionic so· shellová bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregno-
vaný Bionic-Finish® Eco, podšívka: žerzejová
podšívka s voštinovou strukturou
Vypasovaný střih, vodoodpudivá (5.000mm
vodní sloupec), prodyšná (5.000g/m² za 24h),
stojatý límec s větrnou clonou, nastavitelné 
manžety rukávů se sponou a klopou na suchý zip, 
nastavitelná šířka lemu, ochrana zipu na límci,
boční kapsy se zipem, skryté kapsy se zipem na 
hrudi a na rukávu, bezešvé oblasti ramen, zipy v
kontrastní barvě, přístup k zušlechtění v podšív-
ce, bez fl uoru a PFC, větruodolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 89,35/Kč 2,260,-
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 140M 
Russell | 10.140M

 140F 
Russell | 10.140F

1111141414141M M MM
Russselelelse l |l ||| 10101001 .14.14.14.141M1M1MM

141FFF 
Russell | 10000.14.144141F1F1F1

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 140M
Russell 10.140M
Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
340g/m², 92% polyester, 8% elastan
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), odolná 
proti větru a prodyšná, zip s dešťovou klopou 
a ochranou na límci, náprsní kapsa se zipem,
(3-vrstvá) podšívka z mikrofl eecu spojená s
vnějším materiálem, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 77,70/Kč 1,965,-

 140F
Russell 10.140F
Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda
340g/m², 92% polyester, 8% elastan
Vodoodpudivá, 5.000mm vodní sloupec, odolná 
proti větru a prodyšná, zip s dešťovou klopou 
a ochranou na límci, náprsní kapsa se zipem,
(3-vrstvá) podšívka z mikrofl eecu spojená s
vnějším materiálem, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 77,70/Kč 1,965,-

 141M
Russell 10.141M
Pánská 3-vrstvá so· shellová vesta
340g/m², 92% polyester, 8% elastan
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), odolná 
proti větru a prodyšná, zip s dešťovou klopou 
a ochranou na límci, náprsní kapsa se zipem,
(3-vrstvá) podšívka z mikrofl eecu spojená s
vnějším materiálem, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 69,65/Kč 1,760,-

 141F
Russell 10.141F
Dámská 3-vrstvá so· shellová vesta
340g/m², 92% polyester, 8% elastan
Vypasovaný střih, vodoodpudivá (5.000mm vod-
ní sloupec), odolná proti větru a prodyšná, zip
s dešťovou klopou a ochranou na límci, náprsní 
kapsa se zipem, (3-vrstvá) podšívka z mikro-
fl eecu spojená s vnějším materiálem, pratelné na 
40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 69,65/Kč 1,760,-
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RRepe lay Womemenn
SOLSOL'S'S | 25.6802

RRepeplay Menn
SOOL'S S | 2| 5.660202

RRRRRepepplalay yy KiKiKK dsdsds  
SOLLLLLLL'S'S | 2| 225.65.66036030

 Rock Men n
SOL'S | 25.4661

Rock WoWomeeenn
SOSOOLO 'S | 25.468681

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), kapuce se stahovací šňůrkou, nastavitelné manžety
na suchý zip, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem,
stahovací šňůrka nastavitelná v pase, přístup k zušlechtění v
oblasti hrudníku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 74,25/Kč 1,880,-

3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), kapuce se stahovací šňůrkou, nastavitelné manžety
na suchý zip, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem,
stahovací šňůrka nastavitelná v pase, přístup k zušlechtění v
oblasti hrudníku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,25/Kč 1,880,-

Dětská 3-vrstvá so· shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), kapuce bez šňůrky, nastavitelné manžety na suchý
zip, stahovací šňůrka v pase, 1 náprsní kapsa, 2 boční kapsy
se zipem
  6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

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

10 1 € 53,50/Kč 1,355,-

Rock Men
SOL'S 25.4661
Pánská zimní so· shellová bunda
340g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% elastan, podšív-
ka: 100% polyester Ta¹ eta®
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná membrána, odnímatelná kapuce s nastavitelnou 
šňůrkou, rukávy se suchým zipem a elastickou manžetou 
uvnitř, lem s elastickou šňůrkou a zarážkou, 3 přední kapsy se
zipem, 1 vnitřní síťovaná kapsa, 1 kapsa na rukávu vlevo dole,
1 vnitřní kapsa na zip, polstrovaná polyesterová podšívka, 
přístup k zušlechtění na lemu a hrudi, materiál odolný proti 
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 147,10/Kč 3,720,-

Rock Women
SOL'S 25.4681
Dámská zimní so· shellová bunda
340g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% elastan, podšív-
ka: 100% polyester Ta¹ eta®
Vypasovaný střih, 3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm
vodní sloupec), prodyšná membrána, odnímatelná kapuce s
nastavitelnou šňůrkou, rukávy se suchým zipem a elastickou
manžetou uvnitř, lem s elastickou šňůrkou a zarážkou, 3 před-
ní kapsy se zipem, 1 vnitřní síťovaná kapsa, 1 kapsa na rukávu
vlevo dole, 1 vnitřní kapsa na zip, polstrovaná polyesterová 
podšívka, přístup k zušlechtění na lemu a hrudi, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 147,10/Kč 3,720,-
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 Roxy 
SOL'S | 25.4680

 Relax 
SOL'S | 25.4660

 Falcon Men 
SOL'S | 25.3827

 Falcon Women 
SOL'S | 25.3828

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Roxy
SOL'S 25.4680
Dámská 3-vrstvá so· shellová
bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní slou-
pec), prodyšná membrána, stahovací 
šňůrka v pase, nastavitelné zapínání 
na suchý zip na manžetách, 1 ná-
prsní kapsa, 2 boční kapsy se zipem,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 56,50/Kč 1,430,-

 Relax
SOL'S 25.4660
Pánská 3-vrstvá so· shellová 
bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná membrána,
nastavitelné zapínání na suchý zip
na manžetách, stahovací šňůrka v
pase, 1 náprsní kapsa, 2 boční kapsy
se zipem, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 56,50/Kč 1,430,-

 Falcon Men
SOL'S 25.3827
Pánská so· shellová bunda
270g/m², 94% recyklovaný
polyester (rPET), 6% elastan, fl eece
uvnitř: 100% polyester
Elastický pas a konce rukávů, 2
boční kapsy a 1 náprsní kapsa se
zipem, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 55,30/Kč 1,400,-

 Falcon Women
SOL'S 25.3828
Dámská so· shellová bunda
270g/m², 94% recyklovaný
polyester (rPET), 6% elastan, fl eece
uvnitř: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, elastický 
pas a konce rukávů, 2 boční kapsy
a 1 náprsní kapsa se zipem, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 55,30/Kč 1,400,-
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Race WoWoWomememeen 
SOL'S | 25.11194194194

RRRace Men 
SOOLOOO 'S SSS SS | 25.1195

Rallye Women
SOL'S | 25.6801

RRalllye Meenn
SOOOL'SS | 225.660101

 Race BWBW MMMMenennn 
SOL'S | 25.2.28878877

 Raaaca e BBBWB  Womeeene
SOL'SS SS | 2| 25.2222888

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Race Women
SOL'S 25.1194
Dámská 2-vrstvá so· shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4% elastan
Vypasovaný střih, 2-vrstvý soº shellový materiál, 
stojatý límec, nastavitelný pas s elastickou šňůr-
kou, kvalitní zip, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 34,70/Kč 880,-

 Race Men
SOL'S 25.1195
Pánská 2-vrstvá so· shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4% elastan
2-vrstvý soº shellový materiál, stojatý límec,
nastavitelný pas s elastickou šňůrkou, kvalitní 
zip, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 34,70/Kč 880,-

 Race BW Men
SOL'S 25.2887
Pánská 2-vrstvá so· shellová vesta
280g/m², 96% polyester, 4% elastan, fl eece 
uvnitř: 100% polyester
2-vrstvý soº shellový materiál, vodoodpudivá, 2 
boční kapsy se zipem, prodloužená záda, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 27,30/Kč 690,-

 Race BW Women
SOL'S 25.2888
Dámská 2-vrstvá so· shellová vesta
280g/m², 96% polyester, 4% elastan, fl eece 
uvnitř: 100% polyester
2-vrstvý soº shellový materiál, vodoodpudivá, 2 
boční kapsy se zipem, prodloužená záda, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 27,30/Kč 690,-

 Rallye Women
SOL'S 25.6801
Dámská 3-vrstvá so· hellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodoodpu-
divý a prodyšný povrch, prodyšná (1.000g/m² za
24h), 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem,
stahovací šňůrka v pase, přístup k zušlechtění v
oblasti hrudníku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 47,90/Kč 1,210,-

 Rallye Men
SOL'S 25.6601
Pánská 3-vrstvá so· shellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodoodpu-
divý a prodyšný povrch, prodyšná (1.000g/m² za
24h), 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem,
stahovací šňůrka v pase, přístup k zušlechtění v
oblasti hrudníku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 47,90/Kč 1,210,-
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9510 
Tee Jays | 18.95100

999951551111111
TeeTeeTeee JaJayys y || 1| 1| 111| 8.98.98.98.98.98. 5115115115115111

995151444
TeeTTeeT  Jaysysyy | 11118.98 99514441451

9515 
Tee Jays | 118.98.99515515515

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 9510
Tee Jays y 18.9510
Pánská 3-vrstvá so· shellová
bunda
260g/m², 95% polyester, 5% 
spandex s TPU transparentní mem-
bránou, 3-vrstvá tkanina
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná 
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(6.000g/m² za 24h), stojatý límec
s ochranou brady, nastavitelný lem,
elastické manžety na rukávech, pod-
lepená voděodolná kapsa na levém
rukávu, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 74,90/Kč 1,895,-

 9511
Tee Jays y 18.9511
Dámská 3-vrstvá so· shellová
bunda
260g/m², 95% polyester, 5% span-
dex s TPU transparentní membránou
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná 
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(6.000g/m² za 24h), stojatý límec s
ochranou brady, elastické manžety, 
nastavitelný lem, podlepená vo-
děodolná kapsa na levém rukávu, 2
boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,90/Kč 1,895,-

 9514
Tee Jays y 18.9514
Pánská 3-vrstvá so· shellová bun-
da s kapucí
260g/m², 95% polyester, 5% 
spandex s TPU transparentní mem-
bránou, 3-vrstvá tkanina
2-barevná bunda, lehce vypasovaný
střih, vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (6.000g/m²
za 24h), vysoký límec se stahovací 
šňůrkou, nastavitelná kapuce a lem,
náprsní kapsa, 2 boční kapsy se
zipem, vnitřní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,20/Kč 2,105,-

 9515
Tee Jays y 18.9515
Dámská 3-vrstvá so· shellová
bunda s kapucí
260g/m², 95% polyester, 5% 
spandex s TPU transparentní mem-
bránou, 3-vrstvá tkanina
2-barevná bunda, lehce vypasovaný
střih, vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (6.000g/m²
za 24h), vysoký límec se stahovací 
šňůrkou, nastavitelná kapuce a lem,
náprsní kapsa, 2 boční kapsy se
zipem, vnitřní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,20/Kč 2,105,-

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

MEM-
BRANE

black*

grey melange

sky diver

navy

black

grey melange

sky diver

navy

black/dark grey

dark grey/o¹  
white

navy/dark grey

dark grey/o¹  
white

olive/black
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 DPU001 
DARE2B | 35.U001

 DPU002 
DARE2B | 35.U002

 DPG001 
DARE2B | 35.G001

 DPC001 
DARE2B | 35.C001

 DPW001 
DARE2B | 35.W001

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 DPU001
DARE2B 35.U001
horní vrstva základní vrstvy
„Zone in“
68% polyester, 26% nylon, 6% 
elastan
Funkční spodní prádlo, Bodymap
střih s ventilačními zónami, bezešvé,
stříbrný povrch (antibakteriální 
úprava, potlačující zápach), regulují-
cí vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

48 1 € 35,10/Kč 890,-

DPU002
DARE2B 35.U002
legíny základní vrstvy „Zone in“
68% polyester, 26% nylon, 6% 
elastan
Funkční spodní prádlo, Bodymap
střih s ventilačními zónami, bezešvé,
stříbrný povrch (antibakteriální 
úprava, potlačující zápach), regulují-
cí vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

48 1 € 32,90/Kč 830,-

Voděodolné rukavice
161g, 100% polyester, podšívka: 3M Thinsulate™
Vodotěsný materiál, vodoodpudivá úprava, prodyšný ma-
teriál, nastavitelné manžety, nastavení spodní části zápěstí 
pomocí šokové šňůrky a uzle, bezpečné zapínání na klip, pol-
strování s vysokým tepelným výkonem, Palce ze syntetického
nubuku, ruční praní
S/M – L/XL

48 1 € 37,30/Kč 945,-

Pletená čepice s bambulí
56g, 100% polyakryl, podšívka: fl eece
žebrované manžety, s bambulí a ohrnutým lemem, ruční praní
onesize

48 1 € 15,30/Kč 385,-

Zimní sportovní kalhoty „Standfast“
100% polyester, podšívka: fl eece
Vodotěsný materiál, vodoodpudivá úprava, prodyšný 
materiál, elastický zvýšený pas s poutky na opasek, sněhové
kamaše a klínky na zip na lemu, tkanina odolná proti oděru 
na vnitřním kotníku a vázání pro extra odolnost, nastavitelné
šle, 2 kapsy na zip, zapečetěné švy, stehna podšitá fl eecem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 1 € 92,30/Kč 2,335,-

NEW NEW

NEW NEW NEW

black black

black black/ebony
g ygrey

amber glow/
y g yebony grey

nightfall navy/
ydark methyl

black

ebony grey

nightfall navy
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 DPP001 
DARE2B | 35.P001

 DPN001 
DARE2B | 35.N001

 DPK001 
DARE2B | 35.K001

 DPL002 
DARE2B | 35.L002

 DPL003 
DARE2B | 35.L003

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 DPP001
DARE2B 35.P001
Zimní sportovní bunda „Emulate“
100% polyester, obsahuje recyklo-
vaný polyester (rPet)
Voděodolný materiál, vodoodpu-
divá úprava, prodyšný materiál,
nastavitelná kapuce, pevný sněhový
pás s gelovou rukojetí, nastavitelné 
manžety a lem, náprsní kapsa se
zipem, 2 boční kapsy se zipem,
kapsa na skipas, uvnitř síťovaná 
kapsa, zapečetěné švy, zadní vsadka 
z měkkého fl eecu, polstrování s
vysokým tepelným výkonem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 1 € 131,90/Kč 3,335,-

 DPN001
DARE2B 35.N001
Zimní bunda „Hot Shot“
100% polyester, ILoº  Eco
recyklovaná syntetická izolace z
prachového peří
Vodoodpudivá, nastavitelný pas,
elastické manžety na rukávech, 2
boční kapsy se zipem, matná ripstop
tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 92,30/Kč 2,335,-

Pletený svetr s 1/4 zipem
60% viskóza, 40% bavlna
Těsný střih, pruhovaný detail na hrudi, žebrovaný pletený 
límec, stojatý límec s 1/4 zipem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 74,70/Kč 1,890,-

Elastická bunda
95% polyester, obsahuje recyklovaný polyester (rPet), 5% 
elastan
Těsný střih, strukturované látkové vsadky, 2 boční kapsy se 
zipem, strukturovaná tkanina, rychleschnoucí, detail loga
na paži
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 87,90/Kč 2,225,-

Elastická mikina s 1/4 zipem
95% polyester, obsahuje recyklovaný polyester (rPet), 5%
elastan
Těsný střih, stojatý límec s 1/4 zipem, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 35,10/Kč 890,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

gg yygrey

amber glow/
black

dark methyl/
gg ynightfall navy

ebony grey/
black

amber glow/
black

dark methyl/
gg ynightfall navy

black/amber
gglow

charcoal grey/
black
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y gg yyyyyyyyyyebony grey

black/black
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yy gyyyy yyyyymarl/ebony grey
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 Bodywwararara mememerr r /m/menen  
B&C | 01.0930000

 Zennnnn ++ ////womenn
B&C | 001.1.1.09093099 5

 JN 11200
James & Nichoolson | 02.1120

JJJJJJNN 111111111 19
JaJamaJaa es & & & N& N&&&&& & & ichholsson on | | 00002.2.11199

 JN 11366
JJames & Nichoolson | 02.1136

JJNN 111 353555
JamJames e & N& ichcholsolssolsooonon on o | 0| 0| 02.12.12.12.113513131351353

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Bodywarmer /men
B&C 01.0930
Pánská vesta
200g/m², vnější strana: 100% ny-
lon Ta¹ eta®, uvnitř: 100% polyester 
vatová podšívka prošívaná
Vodoodpudivá, otevřený lem, 2 
boční kapsy se zipem a krytem, 1
vnitřní kapsa, zaoblená prodloužená
zadní část, zadní středový panel bez
prošívání, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 41,15/Kč 1,040,-

Zen + /women
B&C 01.0935
Dámská vesta s kapucí
vnější strana: 100% měkký Taslan 
matný nylon, uvnitř: 100% polyes-
ter Ta¹ eta®, polstrovaná podšívka 
(péřový vzhled)
Vypasovaný střih, vodoodpudi-
vá, odnímatelná kapuce, 2 boční 
kapsy, přístup k zušlechtění v zadní 
podšívce, vnitřní podšívka, šňůrka se
2 zarážkami na lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 41,15/Kč 1,040,-

 JN 1120
James & Nicholson 02.1120
Pánská prošívaná bunda
vnější strana: 100% polyamid, pod-
šívka a polstrování: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý
materiál, stojatý límec, podšitý zip,
2 boční kapsy se zipem, přístup k
zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,40/Kč 1,045,-

JN 1119
James & Nicholson 02.1119
Dámská prošívaná bunda
vnější strana: 100% polyamid, pod-
šívka a polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolný a vo-
doodpudivý materiál, stojatý límec, 
podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 41,40/Kč 1,045,-

 JN 1136
James & Nicholson 02.1136
Pánská prošívaná vesta
vnější látka: 100% polyamid,
podšívkovina: 100% polyamid,
polstrování: 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá
tkanina z polyamidu, stojatý límec, 
elastický okraj rukávů, podšitý zip
s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 31,90/Kč 805,-

JN 1135
James & Nicholson 02.1135
Dámská prošívaná vesta
vnější látka: 100% polyamid,
podšívkovina: 100% polyamid,
polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a
vodoodpudivá tkanina z polyamidu,
stojatý límec, elastický okraj rukávů, 
podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy se zipem, přístup k
zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 31,90/Kč 805,-
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 JN 1174 
James & Nicholson | 02.1174

 JN 1173 
James & Nicholson | 02.1173

 JN 1175 
James & Nicholson | 02.1175

 JN 1176 
James & Nicholson | 02.1176

JJJN N 11111111555655  
Jammes es eses & N& & & N& N& N&& icholssoonononononon | 00| 02 12.12.115615

JNN 111 55555 
JamJamamamJamJ esese & N& Nichc olslslso on n | 0| 02.12.12 155155

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®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1174
James & Nicholson 02.1174
Pánská zimní sportovní bunda
100% polyester, polstrování: 100% polyester, DuPont™ Sorona® 
vatová podšívka
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná (10.000mm 
vodní sloupec), prodyšná a propustná pro vodní páry (5.000g/m²
za 24h), nastavitelný sněhový pás, podšitá kapuce s vícenásobným
nastavením šířky, nastavení šířky na lemu, elastické manžety s poutky
na palec, YKK zipy, celoplošná větrná klopa s ochranou brady, plný 
skrytý voděodolný 2-cestný zip, uvnitř síťovaná kapsa, vnitřní kapsa
se zipem, malá kapsička na zip na levém předloktí, 4 přední kapsy s
voděodolnými zipy, zapečetěné švy, pruhy v kontrastní barvě, přístup 
k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 117,50/Kč 2,975,-

 JN 1173
James & Nicholson 02.1173
Dámská zimní sportovní bunda
100% polyester, polstrování: 100% polyester, DuPont™ Sorona® 
vatová podšívka
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná (10.000mm 
vodní sloupec), prodyšná a propustná pro vodní páry (5.000g/m²
za 24h), nastavitelný sněhový pás, podšitá kapuce s vícenásobným
nastavením šířky, nastavení šířky na lemu, elastické manžety s poutky
na palec, YKK zipy, celoplošná větrná klopa s ochranou brady, plný 
skrytý voděodolný 2-cestný zip, uvnitř síťovaná kapsa, vnitřní kapsa
se zipem, malá kapsička na zip na levém předloktí, 4 přední kapsy s
voděodolnými zipy, zapečetěné švy, pruhy v kontrastní barvě, přístup 
k zušlechtění na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 117,50/Kč 2,975,-

 JN 1175
James & Nicholson 02.1175
Dámská business parka
100% recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester, DuPont™
Sorona® vatová podšívka
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná a
propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), podšitá kapuce s 
vícenásobným nastavením šířky, elastické vnitřní manžety, 2-cestný zip
s celoplošnou větrnou clonou, YKK zipy, 6 přední kapsy, 2 kapsy na
zip, vnitřní kapsa se zipem, vnitřní elastická šňůrka pro nastavení šířky
pasu, přístup k zušlechtění na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 95,90/Kč 2,425,-

 JN 1176
James & Nicholson 02.1176
Pánská business parka
100% recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester, DuPont™
Sorona® vatová podšívka
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná a
propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), podšitá kapuce s 
vícenásobným nastavením šířky, elastické vnitřní manžety, 2-cestný zip
s celoplošnou větrnou clonou, YKK zipy, 6 přední kapsy, 2 kapsy na
zip, vnitřní kapsa se zipem, vnitřní elastická šňůrka pro nastavení šířky
pasu, přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 95,90/Kč 2,425,-

 JN 1156
James & Nicholson 02.1156
Pánská prošívaná bunda
100% polyamid, polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester,
podšívka: 100% polyamid
Větruodolná a vodoodpudivá tkanina, nastřižená kapuce, elastické 
zakončení na kapuci, rukávech a manžetách, YKK zipy, 2 boční kapsy a
1 náprsní kapsa se zipem, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 77,-/Kč 1,950,-

 JN 1155
James & Nicholson 02.1155
Dámská prošívaná bunda
100% polyamid, polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester,
podšívka: 100% polyamid
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vodoodpudivá tkanina, nastři-
žená kapuce, elastické zakončení na kapuci, rukávech a manžetách,
YKK zipy, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, 2 vnitřní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 77,-/Kč 1,950,-

NEW NEW

NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

black/white

light red/white

electric blue/
white
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black
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247

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
Un

de
rw

ea
r

A c
ce

ss
or

ie
s

Ja
ck

et
s 

&
 V

es
ts

 •
 P

AD
D

ED
Ca

ps
 &

He
ad

w
ea

r
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N



 JN 1161
James & Nicholson on nn | 0| 02.1161

JJNN 11111662626262 
James s && N& Nichichhhooolsolson on | 0| 02.12.1162162

JJN 1112
JamJa es & N& Nicholson | 02.1112

JNNNNN 11111111 
Jammmmes s && & N& N& N& Nichichichchholsoolsolsso ononnon | 0| 0| 022.12.122 11111

JN 1004 
James & Nicholson | 0222.1.1004004

JNN 1010101005050  
Jama es es & N& NNNNichichici olsson on | 0| 002.12.122.12.12.112. 0050050055550

ß hgrosse nicht gesteppte 
Fläche zur VeredelungFläche zur Veredelung
grosse nicht gesteppteg gg g

fche zur Veredelche zur Veredelche zur Veredelche zur Veredel
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e u e edee u e edee u e ede u e ehe zur Veredehe zur Veredehe zur Veredehe zur Veredehe zur Veredehe zur Veredehe zur Verede

DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1161
James & Nicholson 02.1161
Lehká dámská prošívaná bunda
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester,
polstrování: 100% polyester, DuPont™ Sorona® 
vatová podšívka
Stojatý límec, raglánový rukáv, YKK zipy, ce-
loplošná větrná klopa s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
na lemu, oboustranná tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 109,60/Kč 2,775,-

 JN 1162
James & Nicholson 02.1162
Lehká pánská prošívaná bunda
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester,
polstrování: 100% polyester, DuPont™ Sorona® 
vatová podšívka
Stojatý límec, raglánový rukáv, YKK zipy, ce-
loplošná větrná klopa s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
na lemu, oboustranná tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 109,60/Kč 2,775,-

 JN 1112
James & Nicholson 02.1112
Pánská lehká bunda
Vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 100% polyester
Velké neprošité plochy pro dekoraci, větruo-
dolný a vodoodpudivý materiál, stojatý límec, 
elastický okraj na rukávech a v pase, podšitý zip
v kontrastní barvě, ochrana brady, boční kapsy se
zipem, částečně prošívaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 91,30/Kč 2,310,-

 JN 1111
James & Nicholson 02.1111
Dámská lehká bunda
Vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, velké neprošité plochy 
pro dekoraci, větruodolný a vodoodpudivý ma-
teriál, stojatý límec, elastický okraj na rukávech 
a v pase, podšitý zip v kontrastní barvě, ochrana
brady, boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 91,30/Kč 2,310,-

 JN 1004
James & Nicholson 02.1004
Pánská prošívaná vesta s kapucí
Vnější strana: 100% polyamid, střední vrstva:
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní 
sloupec), odnímatelná kapuce, elastická šňůrka 
se zarážkou na kapuci a lemu, celoplošná větrná
clona, 2 přední kapsy, náprsní kapsa a kapsa na
mobilní telefon uvnitř, přístup k zušlechtění na
zádech, matný povrch s lehkým TPU povlakem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 47,-/Kč 1,190,-

 JN 1005
James & Nicholson 02.1005
Dámská prošívaná vesta s kapucí
Vnější strana: 100% polyamid, střední vrstva:
100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vodood-
pudivá (600mm vodní sloupec), odnímatelná
kapuce, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci 
a lemu, celoplošná větrná clona, 2 přední kapsy, 
náprsní kapsa a kapsa na mobilní telefon uvnitř, 
přístup k zušlechtění na zádech, matný povrch s
lehkým TPU povlakem
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 47,-/Kč 1,190,-

RECYCLED
POLYESTER

black matt

navy matt

black/silver

indian red/silver

navy/silver

black

mud

natural

navy
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JN 11677 
JamJames e & Nicholssssssolsson o | 02.11677716777

JNN 11111168688  
James & N& NNichichic olsololsolsoolson on onoooo | 0| 00| 02.12.1168168

JN 1092 
James & Nicholson | 02.109222

JJNN 10109191 
JaJaJamJamJama es es & N& Nichichcc olsolson on | 0| 02.12.109109091

JN 1090 
James & Nicholson | 02.1090

JJJNNN 11011101 8989 
Jaaamamammes es es esee & N& NN& N& ichicholslson on | 0| 02.12.1089089

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®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1167
James & Nicholson 02.1167
Dámská prošívaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, pod-
šívka: 100% recyklovaný polyester, polstrování: 
100% polyester, DuPont™ Sorona® vatová
podšívka
Lehce vypasovaný střih, odpuzující vodu a 
nečistoty díky BIONIC-FINISH®ECO, sestřihnutá 
nastavitelná kapuce, elastické vnitřní manžety,
nastavení šířky na lemu, 2-cestný zip, YKK zipy, 
celoplošná větrná klopa s ochranou brady, 1 
vnitřní kapsa, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, ripstop tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 106,80/Kč 2,700,-

 JN 1168
James & Nicholson 02.1168
Pánská prošívaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, pod-
šívka: 100% recyklovaný polyester, polstrování: 
100% polyester, DuPont™ Sorona® vatová
podšívka
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, sestřihnutá nastavitelná kapuce, 
elastické vnitřní manžety, nastavení šířky na
lemu, 2-cestný zip, YKK zipy, celoplošná větrná
klopa s ochranou brady, 1 vnitřní kapsa, 2 boční 
kapsy se zipem, vnitřní podšívka v kontrastní 
barvě, ripstop tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 106,80/Kč 2,700,-

 JN 1092
James & Nicholson 02.1092
Pánská oboustranná bunda
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, polstrování DuPont™ Sorona®: 100% 
polyester
Vnější strana: prošívaná, uvnitř: hladká, elastický
okraj rukávů, 2 kapsy vně a uvnitř, přístup k
zušlechtění v bočním švu, lze poskládat do
vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 92,20/Kč 2,335,-

 JN 1091
James & Nicholson 02.1091
Dámská oboustranná bunda
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, polstrování DuPont™ Sorona®: 100% 
polyester
Lehce vypasovaný střih, vnější strana: prošívaná,
uvnitř: hladká, elastický okraj rukávů, 2 kapsy
vně a uvnitř, přístup k zušlechtění v bočním švu,
lze poskládat do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 92,20/Kč 2,335,-

 JN 1090
James & Nicholson 02.1090
Pánská oboustranná vesta
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, polstrování DuPont™ Sorona®: 100% 
polyester
Vnější strana: prošívaná, uvnitř: hladká, stojatý lí-
mec, elastický okraj rukávů, 2 kapsy vně a uvnitř, 
přístup k zušlechtění v bočním švu, lze poskládat
do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 72,60/Kč 1,835,-

 JN 1089
James & Nicholson 02.1089
Dámská oboustranná vesta
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, polstrování DuPont™ Sorona®: 100% 
polyester
Lehce vypasovaný střih, vnější strana: prošívaná,
uvnitř: hladká, stojatý límec, elastický okraj ruká-
vů, 2 kapsy vně a uvnitř, přístup k zušlechtění v
bočním švu, lze poskládat do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 72,60/Kč 1,835,-

RECYCLED
POLYESTER

black/red

deep forest/
yyellow

red/black

electric blue/
nautic blue

navy/electric
blue

black/yellow

black/silver

red/carbon

navy/aqua

black/yellow

black/silver

jungle green/
yacid yellow

red/carbon

navy/aqua
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JJJJNN 7676766888
Jamammmmes & N& N& N& ichiichicholslsson on | 0| 002.02 0768768768

JN 766667
James & NNNNNNicholsono | 02.07677677

 JN 739
James & Nicholson | 02.0739

 JN 7474740
James & NNNichic olson | 02.0.0740

JN 1114 
Jameses & & Nicholson | 02.1114

JJN N 11111313 
JamJames es & N& Nichicholsolsonon | 0| 02.12.1111131313

Stretch Einsätze für Stretch Einsätze für 
perfekte Passformperfekte Passform

h fh f
gerfekte Passforerfekte Passforerfekte Passforerfekte Passfor

t eč é y pStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürtretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fü
rfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passfor

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 768
James & Nicholson 02.0768
Pánská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Kapuce s nastavením šířky, plný podšitý zip, 2 
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, přední 
část, zadní část a kapuce v prošívaném kostkova-
ném vzhledu, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,70/Kč 1,255,-

 JN 767
James & Nicholson 02.0767
Dámská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, kapuce s nastavením šířky, plný
podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, přední část, zadní část a kapuce v prošíva-
ném kostkovaném vzhledu, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 49,70/Kč 1,255,-

 JN 739
James & Nicholson 02.0739
Dámská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, plný podšitý zip, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, přední část, zadní 
část a límec v prošívaném károvaném designu,
melanžový vzhled, snadná péče
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 48,60/Kč 1,230,-

 JN 740
James & Nicholson 02.0740
Pánská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Plný podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2
vnitřní kapsy, přední část, zadní část a límec
v prošívaném károvaném designu, melanžový 
vzhled, snadná péče
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 48,60/Kč 1,230,-

 JN 1114
James & Nicholson 02.1114
Pánská hybridní vesta
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná vesta, stojatý límec, podšitý 
zip v kontrastní barvě s ochranou brady, 2 boční 
kapsy a vnitřní kapsa na zip, podšívka v kon-
trastní barvě, přístup k zušlechtění v podšívce, 
sportovní směs materiálů s tkaninou ripstop, 
elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,80/Kč 1,540,-

 JN 1113
James & Nicholson 02.1113
Dámská hybridní vesta
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná vesta, vypasovaný střih, 
stojatý límec, podšitý zip v kontrastní barvě s 
ochranou brady, 2 boční kapsy a vnitřní kapsa
na zip, podšívka v kontrastní barvě, přístup k
zušlechtění v podšívce, sportovní směs materiálů 
s tkaninou ripstop, elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,80/Kč 1,540,-
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 JN 772 
James & Nicholson | 02.0772

 JN 771 
James & Nicholson | 02.0771

 JN 742 
James & Nicholson | 02.0742

 JN 741 
James & Nicholson | 02.0741

JN 1116 
James & Nicholson | 02.1116

JNN 11111555 
Jama esss & N& N& N& Nichichicholololson | 02.111555
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Stretch Einsätze für 
perfekte Passformperfekte Passform

h fh f
gerfekte Passforerfekte Passforerfekte Passforerfekte Passfor

t eč é y pStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürtretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fütretch Einsätze fü
rfekte Passforrfekte Passforerfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passfor

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 772
James & Nicholson 02.0772
Pánská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Kapuce s nastavením šířky, plný podšitý zip, 2 
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, ploché
švy v kontrastní barvě na rukávech, přední část, 
zadní část a kapuce v prošívaném kostkovaném
vzhledu, měkký teplý materiál v melanžovém
vzhledu, snadná péče
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,50/Kč 1,505,-

 JN 771
James & Nicholson 02.0771
Dámská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, kapuce s nastavením šířky, plný
podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, ploché švy v kontrastní barvě na rukávech, 
přední část, zadní část a kapuce v prošívaném 
kostkovaném vzhledu, měkký teplý materiál v 
melanžovém vzhledu, snadná péče
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,50/Kč 1,505,-

 JN 742
James & Nicholson 02.0742
Pánská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Plný podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2
vnitřní kapsy, ploché švy v kontrastní barvě na
rukávech, přední část, zadní část a límec v pro-
šívaném károvaném designu, melanžový vzhled,
snadná péče
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 57,50/Kč 1,455,-

 JN 741
James & Nicholson 02.0741
Dámská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, plný podšitý zip, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, ploché švy v kontrastní 
barvě na rukávech, přední část, zadní část a límec
v prošívaném károvaném designu, melanžový
vzhled, snadná péče
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 57,50/Kč 1,455,-

 JN 1116
James & Nicholson 02.1116
Pánská hybridní bunda
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná bunda, stojatý límec, podšitý 
zip s ochranou brady a podšívka v kontrastní bar-
vě, 2 boční kapsy a vnitřní kapsa na zip, přístup k
zušlechtění v podšívce, sportovní směs materiálů
s tkaninou ripstop, elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 81,80/Kč 2,070,-

 JN 1115
James & Nicholson 02.1115
Dámská hybridní bunda
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná bunda, vypasovaný střih, 
stojatý límec, podšitý zip s ochranou brady a
podšívka v kontrastní barvě, 2 boční kapsy a
vnitřní kapsa na zip, přístup k zušlechtění v
podšívce, sportovní směs materiálů s tkaninou
ripstop, elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 81,80/Kč 2,070,-

BEST
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SELLER

BEST
SELLER
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SELLER
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royal melange/an-
thracite melange
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thracite melange
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thracite melange

kiwi melange/an-
thracite melange

red melange/an-
gggggggthracite melange

royal melange/an-
thracite melange

grey melange/an-
thracite melange
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JN 11242424224  
JJamJJ es & Nichhholsolsolsolsolson | 02.1124

JNNNNN 1123333323 
Jamess ss & N& Nichoolsoolson | 02.1111231231

 JN 1050 
James & Nicholson | 02.1050

 JN 1049 
James & Nicholson | 02.1049

JNN 111111 4949 
James & NNNNichici olson | 02.1.11494

JJJNNN 1111505  
JamJames eses e & N& N& Nichichichicholssolsson on on | 0| 002.12.1115011150

yb d eat ac eyyyHybrid Sweat JacketHybrid Sweat JacketHybrid Sweat JackeHybrid Sweat JackeHybrid Sweat JackeHybrid Sweat JackeHybrid Sweat JackeHybrid Sweat JackeHybrid Sweat Jacke
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1124
James & NicholsonJ 02.1124
Pánská hybridní bunda
280g/m², vnější látka 1: 80% bavlna, 20%
polyester, vnější látka 2: 100% polyamid, polst-
rování: 100% polyester
2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, záda a
rukávy z kvalitního francouzského froté, lehce 
polstrovaná a prošívaná přední část
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 52,60/Kč 1,330,-

 JN 1123
James & Nicholson 02.1123
Dámská hybridní bunda
280g/m², vnější látka 1: 80% bavlna, 20%
polyester, vnější látka 2: 100% polyamid, polst-
rování: 100% polyester
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2 boční kapsy se
zipem, 2 vnitřní kapsy, záda a rukávy z kvalitního 
francouzského froté, lehce polstrovaná a prošíva-
ná přední část
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 52,60/Kč 1,330,-

 JN 1050
James & Nicholson 02.1050
Pánská outdoorová hybridní bunda
95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 100% 
polyamid, střední vrstva: 100% polyester, uvnitř: 
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, nastavitel-
ná odnímatelná soº shellová kapuce, plná podšitá 
větrná clona s ochranou brady, vnitřní kapsa, 4
přední kapsy se zipem v kontrastní barvě, elas-
tické soº shellové vložky, přístup k zušlechtění, 
atraktivní směs materiálů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 92,90/Kč 2,350,-

 JN 1049
James & Nicholson 02.1049
Dámská outdoorová hybridní bunda
95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 100% 
polyamid, střední vrstva: 100% polyester, uvnitř: 
100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolný a vodoodpudivý
materiál, nastavitelná odnímatelná soº shellová
kapuce, plná podšitá větrná clona s ochranou 
brady, vnitřní kapsa, 4 přední kapsy se zipem v 
kontrastní barvě, elastické soº shellové vložky,
přístup k zušlechtění, atraktivní směs materiálů
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 92,90/Kč 2,350,-

 JN 1149
James & Nicholson 02.1149
Dámská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vo-
doodpudivý materiál, YKK zipy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní podšívka v
kontrastní barvě, lepené prošívání, šňůrka se za-
rážkou na lemu pro nastavení šířky, lehký materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 99,70/Kč 2,520,-

 JN 1150
James & Nicholson 02.1150
Pánská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, YKK zipy,
2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, lepené prošívání,
šňůrka se zarážkou na lemu pro nastavení šířky,
lehký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 99,70/Kč 2,520,-
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JN 11337373  
James & Nichhhholsolson on | 0| 02.12.11371373

JJJJJNNNNN 111111111133838 
JaJameesesess & N& N& N& Nicichichic olsolson on | 0| 02.1138383838383

JN 11399999 
James & Nichoolso on nnn | 0| 0| 0| 0| 0| 022.122.12 139139

JJJNNN 111111 4040 
JamJameses & N& N& NNichiichichichichololso on n | 0| 02.12.114011

JJN 1134 
Jamees & Nicholson | 02.1134

JJJJJJNNN 11111111333  
Jamammesesses & N& N& N& N& N& Niichicholson oo | 0| 02.113333

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1137
James & Nicholson 02.1137
Dámská péřová vesta
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Vypasovaný střih, lehký větruodolný a vodood-
pudivý materiál, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na průramcích a lemu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 71,40/Kč 1,805,-

 JN 1138
James & Nicholson 02.1138
Pánská péřová vesta
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2 
boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, lemování v kontrastní barvě na 
průramcích a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 71,40/Kč 1,805,-

 JN 1139
James & Nicholson 02.1139
Dámská péřová bunda
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Vypasovaný střih, lehký větruodolný a vodood-
pudivý materiál, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na rukávech a manžetách
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 83,-/Kč 2,100,-

 JN 1140
James & Nicholson 02.1140
Pánská péřová bunda
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2 
boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, lemování v kontrastní barvě na 
rukávech a manžetách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 83,-/Kč 2,100,-

 JN 1134
James & Nicholson 02.1134
Pánská zimní bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina:
100% polyester, polstrování: 100% polyester
Polstrovaná bunda ze směsi materiálů s
prošíváním a dělícími švy, odolná proti větru a 
vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec), stojatý
límec, kapuce s nastavením šířky, elastické vnitřní 
manžety, celoplošná větrná clona, vnitřní kapsa,
boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,10/Kč 1,750,-

 JN 1133
James & Nicholson 02.1133
Dámská zimní bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina:
100% polyester, polstrování: 100% polyester
Polstrovaná bunda ze směsi materiálů s prošívá-
ním a dělícími švy, vypasovaný střih, odolná proti
větru a vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec),
stojatý límec, kapuce s nastavením šířky, elastické 
vnitřní manžety, celoplošná větrná clona, vnitřní 
kapsa, boční kapsy se zipem, přístup k zušlech-
tění na zádech
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 69,10/Kč 1,750,-
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JN 1080 
James & Nicholson || 02.1080

JJN N 101010107979799 
JamJames es & N& NNNichichichi olsololsonon | 0| 0| 002.12.1110790790790

JJJJNNNN 101010108282  
JamJamJamJameseses ess &&&& Nicholson | 0| 0| 2.12.10820820822

JJN N 10000818
JamJamJ mmmeses & N& icholsl on | 0222.12 081

JJN 11525252 
Jaaames es & N& Nichicholsolson o | 0| 0002.1.1152152

JJJN N 11151
JamJames es es & N& N& Nichichicholsonnn | 00| 2.12.11511551

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1080
James & Nicholson 02.1080
Pánská péřová vesta
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Měkká větruodolná a vodoodpudivá tkanina,
stojatý límec, elastický okraj na průramcích, 
celoplošná větrná clona, 2 boční kapsy a 1 vnitřní 
kapsa se zipem, lemování v kontrastní barvě na 
zipu a límci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 105,70/Kč 2,675,-

 JN 1079
James & Nicholson 02.1079
Dámská péřová vesta
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, měkká větruodolná a 
vodoodpudivá tkanina, stojatý límec, elastický
okraj na průramcích, celoplošná větrná clona, 2
boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, lemování 
v kontrastní barvě na zipu a límci
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 105,70/Kč 2,675,-

 JN 1082
James & Nicholson 02.1082
Pánská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Měkká větruodolná a vodoodpudivá tkanina, sto-
jatý límec, celoplošná větrná clona, 2 boční kapsy
a 1 vnitřní kapsa se zipem, lemování v kontrastní 
barvě na zipu, límci a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 130,70/Kč 3,305,-

 JN 1081
James & Nicholson 02.1081
Dámská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, měkká větruodolná a 
vodoodpudivá tkanina, stojatý límec, celoplošná
větrná clona, 2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se
zipem, lemování v kontrastní barvě na zipu, límci
a rukávech
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 130,70/Kč 3,305,-

 JN 1152
James & Nicholson 02.1152
Pánská péřová bunda s kapucí
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, sestřihnu-
tá nastavitelná kapuce, YKK zipy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní podšívka v
kontrastní barvě, šňůrka se zarážkou na lemu pro
nastavení šířky, lehký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 110,80/Kč 2,805,-

 JN 1151
James & Nicholson 02.1151
Dámská péřová bunda s kapucí
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vodood-
pudivý materiál, sestřihnutá nastavitelná kapuce, 
YKK zipy, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, vnitřní podšívka v kontrastní barvě, šňůrka 
se zarážkou na lemu pro nastavení šířky, lehký
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 110,80/Kč 2,805,-
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 JN 1060 
James & Nicholson | 02.1060

JJNN 10105959 
Jameses & N& Nichicholsolson on | 0| 02.12.1059059

JN 1062 
JamJames & Nicholsonn | 0| 022.12 06262

JJJNN 10100061661 
James & NNNNichichchchc olsoon o | 00002.1061

 Arttrthurr MMMeMMennn
NEONEONEONENENE BLULUBLUBL | | 24.2 31313131731717172222

Arthurrr r Women 
NEOBLU | 2224.2 3173

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1060
James & Nicholson 02.1060
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 
2 boční kapsy, dvojité prošívané švy, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na kapuci, rukávech a manže-
tách, lze poskládat do samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 103,-/Kč 2,605,-

 JN 1059
James & Nicholson 02.1059
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2 
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, dvojité 
prošívané švy, vsadky v kontrastní barvě na 
kapuci, rukávech a manžetách, vnitřní podšívka 
a zipy v kontrastní barvě, lze poskládat do
samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 103,-/Kč 2,605,-

 JN 1062
James & Nicholson 02.1062
Lehká pánská péřová vesta s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 
2 boční kapsy, dvojité prošívané švy, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na kapuci, rukávech a manže-
tách, lze poskládat do samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 93,50/Kč 2,365,-

 JN 1061
James & Nicholson 02.1061
Lehká dámská péřová vesta s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2 
boční kapsy, dvojité prošívané švy, vnitřní podšív-
ka a zipy v kontrastní barvě, lemování v kontrast-
ní barvě na kapuci, rukávech a manžetách, vestu
lze snadno poskládat do samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 93,50/Kč 2,365,-

 Arthur Men
NEOBLU 24.3172
Pánská prošívaná vesta
nylon 380T, výplň: 100% polyester prachové
peří, vně i uvnitř: 100% polyamid nylon 380T
Vodoodpudivá, výstřih do V, matné patentky tón 
v tónu, 2 boční kapsy, skládací systém „In Bag“
se zarážkami, pratelné na 30°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 62,90/Kč 1,590,-

 Arthur Women
NEOBLU 24.3173
Dámská prošívaná vesta
nylon 380T, výplň: 100% polyester prachové
peří, vně i uvnitř: 100% polyamid nylon 380T
Vodoodpudivá, výstřih do V, matné patentky tón 
v tónu, 2 boční kapsy, skládací systém „In Bag“
se zarážkami, pratelné na 30°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 62,90/Kč 1,590,-
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K6110 
KKKarK iban | 20.6110

 K6111
Kaara iban | 20.6111

R2399X9X9X 
Result Reccyccycy led | 330.33 239X

 R244X 
Result Core | 30.244X

 R2008XX8XXXX 
ResResssesss ltlulttult CoCoore re e | 3| 3| 33| 330.20.2208X08X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K6110
Kariban 20.6110
Lehká pánská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vnější strana: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyester
Límec s kapucí, podšívka a kapuce uvnitř 
v kontrastní barvě (kromě tmavě modré
barvy), 2 boční kapsy se zipem, boční vsadky 
s podélným prošíváním, lze uložit do taštičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

15 1 € 76,15/Kč 1,925,-

 K6111
Kariban 20.6111
Lehká dámská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vnější strana: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyester
Vypasovaný střih, límec s kapucí, podšívka 
a kapuce uvnitř v kontrastní barvě (kromě
tmavě modré barvy), 2 boční kapsy se zipem,
boční vsadky s podélným prošíváním, lze
uložit do taštičky
XS – S – M – L – XL – XXL

15 1 € 76,15/Kč 1,925,-

Thermo prošívaná vesta
Vnější strana: 100% polyester, podšívka: 140g/m², 100%
REPREVE® recyklovaný polyester, polstrování: 100% 
polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, elastický pás na průram-
cích a v pase, plný zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem, izolační vnitřní podšívka, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na zádech a levém
prsu, poutko, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 36,80/Kč 930,-

Vesta
225g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, odolná proti větru a prodyšná, stojatý límec, 
lemované průramky, YKK zip s ochranou brady, 1 vnitřní 
kapsa se suchým zipem, 2 boční kapsy se zipem, poutko, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 31,60/Kč 800,-

Vesta
100% 210T polyester s AC povlakem, podšívka: 100%
polyester s polyfi llovou vatovou podšívkou
Hluboké průramky, větrná ochrana, 2 přední kapsy, vnitřní 
kapsa, přístup k zušlechtění v podšívce, ideální v kombinaci s 
fl eecem nebo mikinou, lehká, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 25,90/Kč 655,-
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R233333M3M 
Result CoCorere | 3| 30.20.233M33

RRRR232232 3J3 Y
ResResResResultultultultt CoCCoC rere | 30.233J33J3J3J

RR238X
Resuultuu  Recycleede  | 30.30.30.3 2238222 X

R233337X
Result RRReR cycled |||| 330.33 2377777XXXXX

 R240X 
Result Recycled | 30.240X

KontrastfarbeKontrastfarbe
C t a t

g
kontrastní Futter in Futter iFutter inFFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in
p d antrastfarntrastfarntrastfarntrastfargtrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa

wärmere Alternative wärmere Alternative
zu Art. 30.237Xzu Art. 30.237X

wärmere Alternativewärmere Alternativewärmere Alternativewärmere Alternative
zu Art. 30.237Xzu Art. 30.237Xzu Art. 30.237Xzu Art. 30.237X

tep ej a a tawärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativwärmere Alternativ
u Art. 30.237u Art. 30.237u Art. 30.237u Art. 30.237u Art. 30.237u Art. 30.237u Art. 30.237

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R233M
Result Core 30.233M
Prošívaná bunda
Vnější strana/podšívka: 100%
polyester, výplň: 160g/m², 100%
polyester
Integrovaná kapuce s lemováním,
2 boční kapsy se zipem, zipy a
lemování v kontrastní barvě, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, přístup
k zušlechtění, refl exní detail (bez 
ochranné funkce) na bocích pro
větší bezpečnost, neutrální velikost-
ní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 46,60/Kč 1,180,-

 R233JY
Result Core 30.233J
Dětská prošívaná bunda
Vnější strana/podšívka: 100%
polyester, výplň: 160g/m², 100% 
polyester
Polstrovaná kapuce s lemováním, 
2 boční kapsy se zipem, zipy a
lemování v kontrastní barvě, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, přístup
k zušlechtění, refl exní detail (bez 
ochranné funkce) na bocích pro
větší bezpečnost, neutrální velikost-
ní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,80/Kč 930,-

Hybridní vesta „Black Compass“
Vnější strana: 100% JIAREN recyklovaný polyester, vnitřní 
podšívka: 100% REPREVE® recyklovaný polyester, výplň:
160g/m², 100% REPREVE® recyklovaný polyester, rukávy:
280g/m², rukávy z 2-vrstvého materiálu, vnější materiál: 
60% recyklovaný polyester, 40% TOPGREEN® recyklovaný
polyester, uvnitř: 70% polyester mikrofl eece, 30% TOP-
GREEN® recyklovaný polyester
Vodoodpudivá, polstrovaný stojatý límec, lemované průram-
ky, YKK zip s ochranou brady, detaily v kontrastní barvě na 
náprsní a boční kapse, přístup k zušlechtění na levém prsu,
poutko, směs materiálů z prošívaného polstrovaného polyes-
teru a soº shellu, polstrovaná prošívaná oblast těla, materiál 
odolný proti větru, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 44,60/Kč 1,130,-

Hybridní bunda „Black Compass“
Vnější materiál: 100% JIAREN recyklovaný polyester, vnitřní 
podšívka: 180g/m², 100% REPREVE® recyklovaný polyester, 
výplň: 160g/m², 100% REPREVE® recyklovaný polyester, 
podšívka rukávů: 280g/m², rukávy z 2-vrstvého materiálu, 
vnější strana: 60% recyklovaný polyester, 40% TOPGREEN® 
recyklovaný polyester, uvnitř: 70% polyester mikrofl eece,
30% TOPGREEN® recyklovaný polyester
Vodoodpudivá, polstrovaný stojatý límec, soº shellové rukávy 
vhodné pro potisk, olemované manžety, YKK zip s ochranou
brady, detaily v kontrastní barvě na náprsní a boční kapse, 
přístup k zušlechtění na levém prsu, poutko, směs materiálů
z prošívaného polstrovaného polyesteru a soº shellu, pol-
strovaná prošívaná oblast těla, materiál odolný proti větru,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 53,10/Kč 1,345,-

Zimní bunda „Black Compass“
360g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný
polyester, TPU membrána, uvnitř: 200g/m², 100% fl eece 
vyrobený z TOPGREEN® recyklovaného polyesteru, výplň: 
160g/m², 100% REPREVE® recyklovaný polyester, podšívka
rukávů: 100% JIAREN recyklovaný polyester
Vodoodpudivá, odolný proti větru a prodyšný, polstrovaná 
kapuce s fl eecovou podšívkou, olemované manžety, ochranná 
klopa proti větru, YKK zip s ochranou brady, vnitřní kapsa,
detaily v kontrastní barvě na náprsní a boční kapse, poutko, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 73,90/Kč 1,870,-
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RRRRRR11919199191 2F2F2FF2
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RRRRRR193M 
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KontrastfarbeKontrastfarbe
C t a t

g
kontrastní Futter in Futter iFutter inFFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in
p d antrastfarntrastfarntrastfarntrastfargtrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R192F
Result Urban 30.192F
Polstrovaná dámská bunda „IceBird“
Vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 300g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou
brady, elastické manžety na rukávech, zip s větrnou klopou, 
vnitřní náprsní kapsa na zip, 2 boční kapsy se zipem, prošívaný
vzhled, přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál
odolný proti větru
XS – S – M – L – XL

10 5 € 57,90/Kč 1,465,-

 R192M
Result Urban 30.192M
Polstrovaná pánská bunda „IceBird“
Vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 300g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou brady, elastické man-
žety na rukávech, zip s větrnou klopou, vnitřní náprsní kapsa
na zip, 2 boční kapsy se zipem, prošívaný vzhled, přístup k
zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 57,90/Kč 1,465,-

 R193M
Result Urban 30.193M
Polstrovaná pánská vesta „IceBird“
Vnější strana: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester 
Ta¹ eta®, polstrování: 220g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou brady, zip s větrnou 
klopou, 2 boční kapsy se zipem, náprsní kapsa uvnitř, prošívaný
vzhled, přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 41,10/Kč 1,040,-

 R193F
Result Urban 30.193F
Polstrovaná dámská vesta „IceBird“
Vnější strana: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester 
Ta¹ eta®, polstrování: 220g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou
brady, zip s větrnou klopou, 2 boční kapsy se zipem, náprsní 
kapsa uvnitř, prošívaný vzhled, přístup k zušlechtění na zádech 
a levém prsu, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL

10 5 € 41,10/Kč 1,040,-

 R194M
Result Urban 30.194M
Pánská prošívaná bunda „SnowBird“
Vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 220g/m², 100% polyester
Nastavitelná polstrovaná kapuce, elastický okraj rukávů, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v kontrastní 
barvě, ideální pro celoroční použití, měkký materiál, dá se
zmenšit a zabalit
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 59,90/Kč 1,515,-

 R194F
Result Urban 30.194F
Dámská prošívaná bunda „SnowBird“
Vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 220g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, nastavitelná polstrovaná kapuce, elastický
okraj rukávů, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, ideální pro celoroční použití, měkký materiál, 
dá se zmenšit a zabalit
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 59,90/Kč 1,515,-
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430F 
Russell | 10.430FFF

43030MM
Ruuusu selll |l 10100.43.43.4330M0M0M0M

 440M 
Russell | 10.440M

44444404 F
RusRuRuRR selelelell | 10.440F

 441F 
Russell | 10.441FF

4411MM
Russsssell |l 1010.44441MM1MM

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 430F
Russell 10.430F
Dámská bunda Cross
125g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá DWR tkanina s technologií 
Aquapel od fi rmy Nanotex®, stojatý límec se 2 patentkami a
větrnou clonou, zapínatelná manžeta na patentku, obrácený
zip, obrácené zipy na rukávech, náprsní a boční kapsy s obrá-
cenými zipy, vnitřní kapsa se zipem, přístup k zušlechtění na 
levém prsu, bez fl uoru a PFC
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 101,05/Kč 2,555,-

 430M
Russell 10.430M
Pánská bunda Cross
125g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá DWR tkanina s technologií 
Aquapel od fi rmy Nanotex®, stojatý límec se 2 patentkami a
větrnou clonou, zapínatelná manžeta na patentku, obrácený
zip, obrácené zipy na rukávech, náprsní a boční kapsy s obrá-
cenými zipy, vnitřní kapsa se zipem, přístup k zušlechtění na 
levém prsu, bez fl uoru a PFC
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 101,05/Kč 2,555,-

 440M
Russell 10.440M
Pánská Nano bunda s kapucí
66g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od fi rmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
3-dílná nastavitelná a odnímatelná kapuce, elastický lem na
rukávech a manžetách, zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy
a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na levém
prsu, bez fl uoru a PFC
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 93,35/Kč 2,360,-

 440F
Russell 10.440F
Dámská Nano bunda s kapucí
66g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od fi rmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
3-dílná nastavitelná a odnímatelná kapuce, elastický lem na
rukávech a manžetách, zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy
a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na levém
prsu, bez fl uoru a PFC
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 93,35/Kč 2,360,-

 441F
Russell 10.441F
Dámská Nano vesta
66g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od fi rmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
nastavitelný lem se šňůrkou, zip v kontrastní barvě, 2 boční 
kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, 
vnitřní podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na
levém prsu, bez fl uoru a PFC
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 63,95/Kč 1,620,-

441M
Russell 10.441M
Pánská Nano vesta
66g/m², 100% polyester, DuPont™ Sorona® vatová podšívka
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od fi rmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
nastavitelný lem se šňůrkou, zip v kontrastní barvě, 2 boční 
kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, 
vnitřní podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na
levém prsu, bez fl uoru a PFC
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 63,95/Kč 1,620,-
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Warm 
SOL'S | 25.4002

VVVipipipipereee  
SOLLLL'S 'S 'S | 22| 25.5900

 Ray Women 
SOL'S | 25.1621

RRRayayyaa MMMen 
SOLLL'S'S 'S | 2| 2| 25.1115 620

RRRRidididde e WoWoWWWW memem n n
SOLSOLSOSOSOSO 'S S SS | 2| 222| 25.15.15 15 1701707070

RRide MeMMMennnn
SOLSOSOOLS L'S S | 2| 5.11931933393

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Warm
SOL'S 25.4002
Prošívaná vesta
vnější strana: 100% voděodolný 210T nylon s
AC povlakem, podšívka: 100% 190T polyester, 
límec a tělo s tmavě šedou kontrastní 190T nylon
podšívkou, polstrování: 220g/m² polyesterová 
vatová podšívka
Vodoodpudivá, 2 boční kapsy, přístup k zušlech-
tění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 36,80/Kč 930,-

 Viper
SOL'S 25.5900
Vesta
100% polyester
Vodoodpudivá, polstrovaný límec, zesílené 
podpaží, elastická šňůrka v pase, materiál odolný
proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 49,10/Kč 1,240,-

 Ray Women
SOL'S 25.1621
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vnější strana: 100% voskovaný nylon, výplň:
90% prachové peří, 10% pírka, vodoodpudivý
materiál, podšívka: 100% polyester 290T
Vypasovaný střih, úzký stojatý límec, kapuce,
elastické lemování na kapuci, manžetách a spod-
ním lemu, zip s ochranou brady, 2 boční kapsy s
lemováním, 2 vnitřní kapsy, zmenšenou lze složit
do pytlíku se šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 102,80/Kč 2,600,-

 Ray Men
SOL'S 25.1620
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vnější strana: 100% voskovaný nylon, výplň:
90% prachové peří, 10% pírka, vodoodpudivý
materiál, podšívka: 100% polyester 290T
Úzký stojatý límec, kapuce, elastické lemování 
na kapuci, manžetách a spodním lemu, zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy s lemováním, 2
vnitřní kapsy, zmenšenou lze složit do pytlíku se
šňůrkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 102,80/Kč 2,600,-

 Ride Women
SOL'S 25.1170
Lehká dámská prošívaná bunda
180g/m², vnější strana: 100% polyester, polstro-
vání: 100% polyester, podšívka: 100% nylon
Vypasovaný střih, vysoký stojatý límec, bez
manžet na rukávech a manžet, 2 boční kapsy v
barvě sladěné s podšívkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 71,85/Kč 1,820,-

 Ride Men
SOL'S 25.1193
Lehká pánská prošívaná bunda
180g/m², vnější strana: 100% polyester, polstro-
vání: 100% polyester, podšívka: 100% nylon
Vypasovaný střih, vysoký stojatý límec, bez
manžet na rukávech a manžet, 2 boční kapsy
sladěné s podšívkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 71,85/Kč 1,820,-
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9964644444
Tee Jays | 18.98 644644

9646466
TTTeeTee JaJJJ ys s | 1| 18.98.964646

99999964646666 8 8 
TeTeeTeTeTT JaJaJays yyysys | 1| 18.98.964848

99966666600
TeeTeeee JaJaJays ysys || 18.96600000

9666 11
Tee Jays yy | 18.98 661
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diamantový vzorRautenmuster  RautenmusterRautenmuster  Rautenmusterpattepatteutenmusutenmusutenmusutenmusutenmusutenmustenmu

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Lehká prošívaná bunda
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester 360T, podšívka:
100% recyklovaný nylon 380T, polstrování: 100% polyester 
DuPont™
Vodoodpudivá, 2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, 
elastická stahovací šňůrka se zarážkami na lemu, přístup k
zušlechtění na zádech, ripstop tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 93,60/Kč 2,370,-

Lehká prošívaná bunda s kapucí
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester 360T, podšívka:
100% recyklovaný nylon 380T, polstrování: 100% polyester 
DuPont™
Vodoodpudivá, kapuce, 2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se 
zipem, elastická stahovací šňůrka se zarážkami na lemu,
přístup k zušlechtění na zádech, ripstop tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 99,85/Kč 2,525,-

Lehká prošívaná vesta
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester 360T, podšívka: 
100% recyklovaný nylon 380T, polstrování: 100% polyester
DuPont™
Vodoodpudivá, 2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, 
elastická stahovací šňůrka se zarážkami na lemu, přístup k
zušlechtění na zádech, ripstop tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 77,-/Kč 1,950,-

 9660
Tee Jaysy 18.9660
Pánská prošívaná bunda „Richmond“
100% 310T nylon, 100% polyesterové polstrování
Klasický, lehce vypasovaný střih, stojatý límec uvnitř podšitý
šňůrkou, lemované konce rukávů a pas, kordová vsadka
na loktech, 2 boční kapsy s druky, přístup k zušlechtění,
mosazný zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 95,70/Kč 2,420,-

 9661
Tee Jaysy 18.9661
Dámská prošívaná bunda „Richmond“
100% 310T nylon, 100% polyesterové polstrování
Klasický, lehce vypasovaný střih, stojatý límec uvnitř podšitý
šňůrkou, lemované konce rukávů a pas, kordová vsadka
na loktech, 2 boční kapsy s druky, přístup k zušlechtění,
mosazný zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 95,70/Kč 2,420,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

black*

deep green

navy

black

deep green

dusty orange

navy

black*

deep green

navy

deep navy deep navy
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 963222
Tee Jays | 11188.9632632632

999963633 3 3
Tee JaJaaJJays ys | 1| 118.98.98.963363363363

 9630
Tee Jays | 18.9963030

999636363111
TeeTeeTee JaJaJays ys ys | 1| 1| 18.98.988 6363631313

 9610 
Tee Jays | 18.9610

 9611 
Tee Jays | 18.9611

 9632
Tee Jays y 18.9632
Pánská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná vesta pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 66,55/Kč 1,685,-

9633
Tee Jays y 18.9633
Dámská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná vesta pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,55/Kč 1,685,-

 9630
Tee Jays y 18.9630
Pánská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná bunda pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 87,40/Kč 2,210,-

9631
Tee Jays y 18.9631
Dámská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná bunda pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 87,40/Kč 2,210,-

 9610
Tee Jays y 18.9610
Pánská outdoorová bunda 
Crossover
vnější strana: 100% ripstop
polyester 400T se 100% pleteným
polyesterem, polyester vatování a
podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
nastavitelná kapuce a lem, elastické 
manžety, 2 velké boční kapsy, vnitřní 
kapsa, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,20/Kč 2,105,-

9611
Tee Jays y 18.9611
Dámská outdoorová bunda
Crossover
vnější strana: 100% ripstop
polyester 400T se 100% pleteným
polyesterem, polyester vatování a
podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
nastavitelná kapuce a lem, elastické 
manžety, 2 velké boční kapsy, vnitřní 
kapsa, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,20/Kč 2,105,-
BEST
SELLER

BEST
SELLER

black*

deep navy

black*

deep navy*

dark olive

space grey

black/black
gmelange

space grey/grey
gmelange

navy/navy 
gmelange
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9962626262244444
TeeTeTee Jays | 18.962424

9625
Tee Jays | 18.9625

99999626262666
TeeTeeTe JaJaJays ys y | 1| 1| 18.8.98 626662666

9999996262622888888
TTeeTee JaJaaaJaaysyys ysys ys ys | 1| 1| 1| 1| 18.98.98.98.98.98.99628628628628

999962626266 9 9 
TeeTeeTeeTeeTe JaJaJaJ ys ys s yss | 1| 1| 1 118.9629629622

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 9624
Tee Jays y 18.9624
Pánská vesta Crossover
100% 300T polyester s 95/5%
soº shellovou vatovou, polyester 
vatová podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivý
materiál, elastický okraj rukávů, 2
velké boční kapsy, vnitřní kapsa,
přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 77,-/Kč 1,950,-

 9625
Tee Jays y 18.9625
Dámská vesta Crossover
100% 300T polyester s 95/5%
soº shellovou vatovou, polyester 
vatová podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivý
materiál, elastický okraj rukávů, 2
velké boční kapsy, vnitřní kapsa,
přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 77,-/Kč 1,950,-

Pánská bunda Crossover
100% 300T polyester, soº shell: 95% polyester, 5% spandex
Elastické manžety, zipy, 2 velké vnější kapsy, vnitřní kapsa,
polstrovaná polyesterová podšívka, přístup k zušlechtění na
zádech, vhodné pro vyšití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 97,75/Kč 2,475,-

Pánská bunda s kapucí Crossover
100% 300T polyester, soº shell: 95% polyester, 5% spandex
Vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, elastické manžety,
CMZ zipy, 2 velké vnější kapsy, náprsní kapsa na vnější stra-
ně, vnitřní kapsa, polstrovaná podšívka, přístup k zušlechtění 
na zádech, vhodné pro vyšití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 101,95/Kč 2,580,-

Dámská bunda s kapucí Crossover
100% 300T polyester, soº shell: 95% polyester, 5% spandex
Vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, elastické manžety, 
CMZ zipy, 2 velké vnější kapsy, náprsní kapsa na vnější stra-
ně, vnitřní kapsa, polstrovaná podšívka, přístup k zušlechtění 
na zádech, vhodné pro vyšití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 101,95/Kč 2,580,-

black/black/
black

black/black/
black

black/black

space grey/black

navy/black black/black black/black
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NEOBLU | 24.3779 Germain Women … 309
NEOBLU | 24.3791 Basile Women … 279
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 Sharpp LLSLSLSLS ////memeemenn nn
B&C | 01.0T8T811

Sharp LSL /wow menn
B&C | 01.0T83

 Shaaarp SSSL /men
B&C | 01...0T82

Sharp SSL //wowow memen
B&C | 01.0T84

 Blackkk Tie LSL /men 
B&C | 01.00P20P20 1

cBlacck TTTTieieieieeeie LLSL /wowowomen 
B&C | 01.0P23333

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Sharp LSL /men
B&C 01.0T81
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Žraločí límec napůl vyztužený kosticemi s elastickým upevně-
ním, čtvercové manžety nastavitelné pomocí 2 knofl íků a další 
knofl íkové dírky pro manžetové knofl íčky, zaoblený spodní 
lem se čtvercovými bočními výztuhami, křížovým stehem všité
odpovídající perleťové knofl íky, poslední knofl íková dírka vodo-
rovná, 2 náhradní knofl íky, levá náprsní kapsa, dvojitý skládaný 
šev na boční straně a na rukávech, sedlo vzadu se 2 bočními
záhyby a prošívanými švy, měkký povrch, upevnění kravaty 
B&C Tie Fix©, Easy Care, pratelné na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,45/Kč 945,-

 Sharp LSL /women
B&C 01.0T83
Keprová halenka s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Vypasovaný střih se záševky na hrudi, přední a zadní části,
jemně zaoblený ženský límec, čtvercově střižené nastavitelné 
manžety s dalšimi knofl íkovými dírkami pro manžetové kno-
fl íčky, zaoblený lem dole, křížovým stehem všité odpovídající 
perleťové knofl íky, poslední knofl íková dírka vodorovná, 1 
náhradní knofl ík, měkký povrch, Easy Care, pratelné na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,45/Kč 945,-

 Sharp SSL /men
B&C 01.0T82
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Žraločí límec napůl vyztužený kosticemi s elastickým upevně-
ním, skládaná manžeta s dvojitým prošíváním, zaoblený spodní 
lem se čtvercovými bočními výztuhami, křížovým stehem všité
odpovídající perleťové knofl íky, poslední knofl íková dírka vodo-
rovná, 2 náhradní knofl íky, levá náprsní kapsa, dvojitý skládaný 
šev na boční straně a na rukávech, sedlo vzadu se 2 bočními
záhyby a prošívanými švy, měkký povrch, upevnění kravaty 
B&C Tie Fix©, Easy Care, pratelné na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 32,70/Kč 830,-

 Sharp SSL /women
B&C 01.0T84
Keprová halenka s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Vypasovaný střih se záševky na hrudi, přední a zadní části,
jemně zaoblený ženský límec, skládaná manžeta na rukávu,
zaoblený lem dole, křížovým stehem všité odpovídající perle-
ťové knofl íky, poslední knofl íková dírka vodorovná, 1 náhradní 
knofl ík, měkký povrch, Easy Care, pratelné na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 32,70/Kč 830,-

 Black Tie LSL /men
B&C 01.0P21
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan, popelín
Žraločí límec se 2 knofl íky, čtvercové manžety nastavitelné 
pomocí 2 knofl íků a další knofl íkové dírky pro manžetové kno-
fl íčky, zaoblený spodní lem se čtvercovými bočními výztuhami, 
poslední knofl íková dírka vodorovná, 2 náhradní knofl íky, per-
leťové knofl íky všité křížovým stehem tón v tónu, záševky na
zádech, dá se nosit také nezastrčená v kalhotách, střední délka
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,10/Kč 940,-

 Black Tie LSL /women
B&C 01.0P23
Popelínová elastická halenka s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan, popelín
Jemně zaoblený ženský límec, čtvercové manžety nastavitelné 
pomocí 2 knofl íků a další knofl íkové dírky pro manžetové kno-
fl íčky, zaoblený lem dole, křížovým stehem všité odpovídající 
perleťové knofl íky, poslední knofl íková dírka vodorovná, 1 
náhradní knofl ík, záševky na hrudi, přední a zádní straně, dá se 
nosit také nezastrčená v kalhotách, měkký popelínový materiál 
se strečem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,10/Kč 940,-
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 Lady-FFiFF t Poplin Shirt SSL
F.O.L. | 16.550155 4

PPPPopoo lin n Shhirirrrtt tt SSLL L L
F.O.L. || 16.6 5115 66

 Oxford Shhirt SSL 
F.O.L. | 16.511222

 Lady-FFiFit t OxOxfofordrd SShihirtrt SSSLSL 
F.O.L. | 16.550050000

Poplin Shirrrrt t LSL
F.O.L. | 16.5118

Lady-Fit Poplin Shiiiiirrtrtrtt LLLLSLSS  
F.O.L. | 16.5012

 Oxforddd Shirt LSL 
F.O.L. | 16.51111 4

LLadddy-yy FiF t OxOxxfofoford Shirt LSLSLSLL 
F.O.L.L.L ||| 16.1 5002

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Popelínová halenka s krátkým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Zaoblený lem, knofl íky tón v tónu, náprsní 
kapsa, záševky na hrudi a na zádech pro 
dobré držení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,15/Kč 710,-

Popelínová košile s krátkým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Klasický límec s kosticemi, zaoblený lem,
knofl íky tón v tónu, náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 29,55/Kč 745,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Button-down límeček, zaoblený lem, náprsní 
kapsa, robustní oxfordová tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 32,40/Kč 820,-

Halenka Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Vypasovaný střih, klasický límec, zaoblený
lem, bez náprsní kapsy, záševky na hrudi a
zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 30,85/Kč 780,-

Popelínová košile s dlouhým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Klasický límec, zaoblený lem, knofl íky tón v 
tónu, náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 33,80/Kč 855,-

Popelínová halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Zaoblený lem, knofl íky tón v tónu, náprsní 
kapsa, záševky na hrudi a na zádech pro 
dobré držení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 32,20/Kč 815,-

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Button-down límeček, konce rukávů s man-
žetami, zaoblený lem, náprsní kapsa, robustní 
oxfordová tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 35,45/Kč 895,-

Halenka Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Vypasovaný střih, klasický límec, zaoblený
lem, záševky na hrudi a zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 33,75/Kč 855,-
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 JN 686
James & Nicholsonn nn | 02.0686

 JN 6885555
James & Nicholson | 02.0685

 JN 688
James & Nicholsonnn | 0| 02.02.0688688

 JN 687 
James & Nicholsssoon o | 02.0687

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 686
James & Nicholson 02.0686
Košile Oxford s dlouhým rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa 12x14cm, zášev-
ky na sadním sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 23,90/Kč 605,-

JN 685
James & Nicholson 02.0685
Halenka Oxford s dlouhým
rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záševky na sadním sedle, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 23,90/Kč 605,-

 JN 688
James & Nicholson 02.0688
Košile Oxford s krátkým rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa 12x14cm, zášev-
ky na sadním sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 22,10/Kč 560,-

JN 687
James & Nicholson 02.0687
Halenka Oxford s krátkým
rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záševky na sadním sedle, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 22,10/Kč 560,-
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JN 678
James & Nicholson | 02..00. 678

 JN 677
James & Nicholllsonnn | 02.0677

JN 680
James & Nicholson | 02..00680

JJJN 679
JamJJJ es & Nicholson | 02.0679

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 678
James & Nicholson 02.0678
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, knofl íky tón v tónu, náprsní 
kapsa 12x14cm, záševky na sadním 
sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 19,30/Kč 490,-

 JN 677
James & Nicholson 02.0677
Popelínová halenka s dlouhým 
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený lem,
knofl íky tón v tónu, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 19,30/Kč 490,-

 JN 680
James & Nicholson 02.0680
Popelínová košile s krátkým
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa 12x14cm, zášev-
ky na sadním sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 17,90/Kč 455,-

 JN 679
James & Nicholson 02.0679
Popelínová halenka s krátkým 
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený lem,
Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 17,90/Kč 455,-

white

black

carbon

steel

light grey

stone

brown

irish green

lime green

yellow

orange

tomato

red

wine

light pink

light blue

aqua

royal

navy

turquoise

269

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ac

ce
ss

or
ie

s
Bu

si
ne

ss
 •

 S
H

IR
TS

 &
 B

LO
U

SE
S

Ca
ps

 &
He

ad
w

ea
r

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N



JJJJJNNNNN 686868686822222
JJamJamJamJamamames es esesese & N& N& N& Nichichichicic olsolsolsolsolson on onn on | 0| 0| 00| 2.02.02.02 682682828

 JN 68681 
JamJamJamJammmes & N& Nichicholso on onononononn | 02.0681681

 JN 684444
James & Nichhhhhhollololsolsoololo onon | 0| 02.02.0684684

 JN 6868833
James & NNicicichi olsolson | 02.0683

 JN 690
James & Nicholson | 02.0699090

 JNNNNN 689 
James ess & Nicholsonn n nnn | 0| 002.02.02.0689689689

FischgrätenmusterFischgrätenmusterggschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustchgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmus

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 682
James & Nicholson 02.0682
Mikro keprová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa, záševky na
sadním sedle, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 33,10/Kč 835,-

JN 681
James & Nicholson 02.0681
Mikro keprová halenka s dlouhým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záševky na sadním sedle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 33,10/Kč 835,-

 JN 684
James & Nicholson 02.0684
Mikro keprová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa, záševky na
sadním sedle, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 31,10/Kč 785,-

JN 683
James & Nicholson 02.0683
Mikro keprová halenka s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záševky na sadním sedle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 31,10/Kč 785,-

 JN 690
James & Nicholson 02.0690
Košile s dlouhým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, záševky na sadním sedle, Easy
Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 31,10/Kč 785,-

JN 689
James & Nicholson 02.0689
Halenka s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záševky na sadním sedle, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 31,10/Kč 785,-
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 JN 617 
James & Nicholson | 02.0617

 JN 616 
James & Nicholson | 02.0616

JN 619 
James & Nicholson | 0| 0| 02.0619

JN 618
Jammmmmeseses ee & N& N& Nicholssson oo | 02.06188

JN 674
James & Nicholson | 00002.0674

JJJJJJNNNNNNN 67676767676733333333
JamJamJJJJJ es es & Nichchccholsolson | 02.022.02.022.067367367

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 617
James & Nicholson 02.0617
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, uni-vložky
na límci a manžetě, zaoblený lem,
náprsní kapsa 13x15cm, záševky
na sadním sedle, Easy Care, vysoce 
kvalitní, snadno žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 41,40/Kč 1,045,-

 JN 616
James & Nicholson 02.0616
Popelínová kostkovaná halenka s
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, uni-vložky na
límci a manžetě, zaoblený lem, Easy
Care, vysoce kvalitní, snadno žehlivý
popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 41,40/Kč 1,045,-

 JN 619
James & Nicholson 02.0619
Popelínová košile s kostkovanými 
vsadkami
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, kostkované 
vložky na límci a manžetě, zaoblený
lem, náprsní kapsa, záševky na
sadním sedle, Easy Care, vysoce
kvalitní, snadno žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 41,40/Kč 1,045,-

 JN 618
James & Nicholson 02.0618
Popelínová halenka s kostkovaný-
mi vsadkami
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, kostkované vložky
na límci a manžetě, zaoblený lem,
Easy Care, vysoce kvalitní, snadno
žehlivý popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 41,40/Kč 1,045,-

 JN 674
James & Nicholson 02.0674
Popelínová košile „Dots“
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, klasický 
střih, klasický límec, manžety a
límec uvnitř v kontrastní barvě,
zaoblený lem, záševky vzadu se
záhyby, celoplošný tisk, Easy Care,
snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-

 JN 673
James & Nicholson 02.0673
Popelínová halenka „Dots“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžety a límec uvnitř v
kontrastní barvě, zaoblený lem, 
dělící švy, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-
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JJNN 6363388
JamJaamJames es & N& N& NNichhichic olson on | 0| 02.02.0638638

JJJNNNNN 63636363636377777
James & N& N& Ni hich lolson | 02.063737

 JN 672 
James & Nichoolsonn | 000222.02.2.0.0672672676767267

JJNNN 667671
JaJamJames & Nicholsson on on | 0| 0| 02.02.02.06716716717

 JN 670
James & Nicholson | 0002.006706

 JNNNNN 66669
Jammees & Nicholso on | 02.02.02 6696

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 638
James & Nicholson 02.0638
Popelínová kostkovaná košile v 
tradičním vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, rukávy
k vyhrnutí s páskem a knofl íkem,
zaoblený lem, krojové knofl íky z 
imitace rohu, náprsní kapsa, 2 zá-
hyby na zádech, Easy Care, vysoce
kvalitní, snadno žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 44,30/Kč 1,120,-

JN 637
James & Nicholson 02.0637
Popelínová kostkovaná halenka v 
tradičním vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, rukávy k vyhrnutí 
s páskem a knofl íkem, zaoblený lem,
krojové knofl íky z imitace rohu, Easy 
Care, vysoce kvalitní, snadno žehlivý
popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 44,30/Kč 1,120,-

 JN 672
James & Nicholson 02.0672
Popelínová košile „Wings“
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, klasický 
střih, klasický límec, manžety a
límec uvnitř v kontrastní barvě,
zaoblený lem, záševky vzadu se
záhyby, celoplošný tisk, Easy Care,
snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-

JN 671
James & Nicholson 02.0671
Popelínová halenka „Wings“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžety a límec uvnitř v
kontrastní barvě, zaoblený lem, 
dělící švy, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-

 JN 670
James & Nicholson 02.0670
Popelínová košile „Diamonds“
100g/m², 100% bavlna
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, manžety a límec
uvnitř v kontrastní barvě, zaoblený
lem, záševky vzadu se záhyby,
celoplošný tisk, Easy Care, snadné 
žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-

JN 669
James & Nicholson 02.0669
Popelínová halenka „Diamonds“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžety a límec uvnitř v
kontrastní barvě, zaoblený lem, 
dělící švy, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-
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JJN 642
James s & & Nicholson | 02.0642

 JNNNN 646 1
Jamees sss & N&& ichchholson | 00002.00646641

JN 644
James & Nicholson | 002.02.0644

 JN 64646 33
James && N& N& ichic olson | 0002.02.22 6443

JJJNN 64648
JJamJames & N& N& ichicholso onon | 02.0648

JJJJJJNNNNNNN 646464777
JamJamJammJammJamJ mes es es & N& Nichichcholsolsolson onon | 0| 02.02.02.06476476

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 642
James & Nicholson 02.0642
Popelínová business košile s 
dlouhým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, manžeta na rukávu,
zaoblený lem, náprsní kapsa, zá-
ševky na sadním sedle, tkanina pro
snadnou údržbu, Easy Care, snadné
žehlení, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 5 € 26,30/Kč 665,-

 JN 641
James & Nicholson 02.0641
Popelínová business halenka s 
dlouhým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžeta na rukávu, zaoblený
lem, tkanina pro snadnou údržbu,
Easy Care, snadné žehlení, pratelné 
na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 26,30/Kč 665,-

 JN 644
James & Nicholson 02.0644
Popelínová business košile s 
krátkým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, zaoblený lem,
náprsní kapsa, záševky na sadním
sedle, tkanina pro snadnou údržbu,
Easy Care, snadné žehlení, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 5 € 24,10/Kč 610,-

 JN 643
James & Nicholson 02.0643
Popelínová business halenka s 
krátkým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, zaoblený lem, tkanina pro
snadnou údržbu, Easy Care, snadné
žehlení, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 24,10/Kč 610,-

 JN 648
James & Nicholson 02.0648
Popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, zaoblený lem, knofl í-
ky v kontrastní barvě, záševky vzadu
se záhyby, manžety a límec na
vnitřní straně zdobené vzorovanou
látkou, Easy Care, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-

 JN 647
James & Nicholson 02.0647
Popelínová halenka „Plain“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, zaoblený lem, knofl íky v
kontrastní barvě, dělící švy, manžety 
a límec na vnitřní straně zdobené
vzorovanou látkou, Easy Care,
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 47,-/Kč 1,190,-
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JN 607
James & Nicholsonon no | 02.06077

JN 609 
James & Nicholson | 02.0609

 JN 606
James & Nicholsooon | 02.0606

JN 60606008
James & N& NNNicholsonnn | 02.0608

 JN 611115 
James & NNNNicholson | 02.0615

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 607
James & Nicholson 02.0607
Keprová business košile s krátkým 
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Límec New-Kent, knofl íky tón v tónu, náprs-
ní kapsa, zadní sedlo, kvalitní kepr, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 38,30/Kč 970,-

 JN 609
James & Nicholson 02.0609
Keprová business halenka s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Halenka s krátkým rukávem se snadnou
údržbou, vypasovaný střih, otevřený límec, 
zaoblený lem, knofl íky tón v tónu, kvalitní 
kepr, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,-/Kč 960,-

Keprová business košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
Límec New-Kent, nastavitelné manžety, knofl íky tón v tónu,
náprsní kapsa, zadní sedlo, kvalitní kepr, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 41,40/Kč 1,045,-

Keprová business halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, otevřený límec, zaoblený lem, knofl íky tón 
v tónu, kvalitní kepr, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 41,20/Kč 1,040,-

Keprová halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
Delší střih, ženská silueta se záševky na hrudi a zádech, tvar
uzavřeného límce, prošívaná knofl íková léga, 2-vrstvé sedlo, 
manžeta s 1 knofl íčkem, kulatý okraj lemu, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 41,40/Kč 1,045,-
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JN N 622222229 
James & NNNN& NNNNicholssonon | 0| 2.02.00629629296

JN 628
James & Nicholson | |   02.0628

K519
Kariban | 2000.K519

 K518 
Kariban | 20.K518

JN 19333
James & Nicccholson | 02.019399

JN 645
James & Nichoolsolo on n | 0| 02.06455555

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 629
James & Nicholson 02.0629
Denim košile
135g/m², 100% bavlna
Zaoblený lem, 2 našité náprsní kap-
sy, výrazné prošívané švy, klasické 
zadní sedlo
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 46,40/Kč 1,175,-

 JN 628
James & Nicholson 02.0628
Denim halenka
85g/m², 100% bavlna
Zaoblený lem, druky v perleťovém 
vzhledu, 2 našité náprsní kapsy, 
výrazné prošívané švy, klasické 
zadní sedlo
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 46,40/Kč 1,175,-

 K519
Kariban 20.K519
Denim košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, sedla vpředu a
vzadu, manžety s patentkami, pa-
tentky, 2 náprsní kapsy s patentkami 
a manžetami
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 41,40/Kč 1,045,-

 K518
Kariban 20.K518
Denim halenka s dlouhým
rukávem
130g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, sedla vpředu
a vzadu, manžety s patentkami,
zaoblený lem, patentky, 2 náprsní 
kapsy s patentkami a manžetami
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 41,40/Kč 1,045,-

 JN 193
James & Nicholson 02.0193
Elastická košile „Slim Fit“ s dlou-
hým rukávem
95g/m², 67% bavlna, 30% polya-
mid, 3% elastan
Vypasovaný střih, malý měkký límec, 
francouzská knofl íková léga, nasta-
vitelné manžety, jemný, elastický
kvalitní popelín, šetrný k pokožce, 
Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 46,10/Kč 1,165,-

 JN 645
James & Nicholson 02.0645
Popelínová halenka „Slim Fit“
95g/m², 67% bavlna, 30% polya-
mid, 3% elastan
Vypasovaný střih, malý měkký límec, 
záševky na přední a zadní straně,
jemný, elastický kvalitní popelín,
šetrný k pokožce, snadná péče, 
Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,60/Kč 975,-
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 K533337 
Kariban |||| 200.K537

KKK535353339 
Karibaaaan | 20.K539

 K579 
Kariban | 20.K57999

K507
Kariban | 20.K5007070

 K223
Kariban | 20.K223

eeeeSSSSh flSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa Fleece ggmandarin-style collarandarin-style colandarin-style colMaokragenMaokragenMaokragenMaokragenMaokragenMaokragenMaokragen

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K537
Kariban 20.K537
Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-twill
Zesílený button-down límeček, olemovaná 
knofl íková léga s barevně sladěnými knofl íky, 
zkosená manžeta se 2 knofl íky a 1 knofl íkem
na klopě, zaoblený lem, 2 náhradní knofl íky,
vlevo našitá náprsní kapsa, zadní sedlo se 2
záhyby na stranách, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 48,75/Kč 1,235,-

 K539
Kariban 20.K539
Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Zesílený button-down límeček, olemovaná 
knofl íková léga s barevně sladěnými knofl íky, 
zaoblený lem, 2 náhradní knofl íky, vlevo na-
šitá náprsní kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby
na stranách, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 46,45/Kč 1,175,-

Flanelová košile s sherpa fl eecovou podšívkou
190g/m², 100% bavlněný fl anel, tělo podšité Sherpa 
fl eecem z 100% polyesteru, podšívka rukávů: 100% polyes-
terový taº 
Klasická knofl íková léga, zaoblený lem, nastavitelné manžety, 
2 náprsní kapsy s klopami, velmi měkký a teplý materiál,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 52,55/Kč 1,330,-

Žakárová pletená košile s dlouhým rukávem
165g/m², 68% bavlna, 32% polyester, žakárový úplet
Stojáček s imitací semiše v kontrastní barvě, klasická 
knofl íková léga s knofl íky z imitace perleti, zaoblený lem, 
nastavitelné manžety, měkký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1 € 34,95/Kč 885,-

Pánské polo s mao límcem
220g/m², 100% česaná bavlna, oxford grey: 90% česaná 
bavlna, 10% viskóza
Mao límec s pletenými manžetami a lemováním v kontrastní 
barvě, léga se 3 knofl íky v kontrastní barvě, pletené manžety 
na rukávech, dvojité švy na lemu, pratelné na 60° (oxford
grey: 40°)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 19,45/Kč 490,-

black

zinc

bright sky

storm grey/navy

red/navy jacquard blue

white/navy

black/oxford 
gg ygrey

oxford grey/
black

navy/white
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K5555111
Kariban | 2020.K5K551

 K548 
Kariban | 200.K54848

K545
Kariban | 20.K54555

 K54545454499999
Karibaaan |n |n n | 20222 .K549

K588
Kariban | 20.K588

 K589 
Kariban | 20.K5898998989

LeinenLeinenplátnoLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinen

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K551
Kariban 20.K551
Košile „Ace“ s krátkým rukávem
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Límec vyztužený kosticemi,
zaoblený lem, knofl íky tón v tónu,
1 náhradní knofl ík, náprsní kapsa, 
zadní sedlo se 2 záhyby na boční 
straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 18,65/Kč 470,-

 K548
Kariban 20.K548
Halenka „Judith“ s krátkým
rukávem
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Klasický límec bez knofl íků,
zaoblený lem, knofl íky tón v tónu, 1 
náhradní knofl ík, levá náprsní kapsa, 
tkanina pro snadnou údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 18,65/Kč 470,-

 K545
Kariban 20.K545
Košile „Jofrey“ s dlouhým
rukávem
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Límec vyztužený kosticemi, zkosené
manžety, zaoblený lem, knofl íky tón 
v tónu, 2 náhradní knofl íky, náprsní 
kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby na 
boční straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 21,35/Kč 540,-

 K549
Kariban 20.K549
Halenka „Jessica“ s dlouhým
rukávem
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Klasický límec bez knofl íků, zaoble-
né manžety nastavitelné pomocí 
2 knofl íků, zaoblený lem, knofl íky 
tón v tónu, 1 náhradní knofl ík, levá
náprsní kapsa, tkanina pro snadnou
údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 21,35/Kč 540,-

 K588
Kariban 20.K588
Lněná košile s dlouhým rukávem
130g/m², 55% len, 45% bavlna
Rukávy k vyhrnutí s páskem a kno-
fl íkem, knofl íky v kontrastní barvě, 1 
náhradní knofl ík, ozdobné prošívání 
na rukávech a manžetách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 39,95/Kč 1,010,-

 K589
Kariban 20.K589
Lněná halenka s dlouhým
rukávem
130g/m², 55% len, 45% bavlna
Rukávy k vyhrnutí s páskem a kno-
fl íkem, knofl íky v kontrastní barvě, 1 
náhradní knofl ík, ozdobné prošívání 
na rukávech a manžetách
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 39,95/Kč 1,010,-

white

black

zinc

silver

brown

burnt lime

orange

classic red

wine

bright sky

navy

bright turquoise

white

navy
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 Blaise Meennn nnn 
NNNEON BLU | 24.31888882

 Blaise Women 
NEOOOOBLU | 24.3183

BBalthazzzar Men 
NEOOBLU | 24..4 3198

 Balthaaazza arar WWWWWWomomommmeneneee  
NNENEONEN BLU | 244.4244.4.319319311 9999

BaumwolleBaumwolle
d

aaaa
mercerizovanámercerisiertemercerisiertemercerisierte mercerisiertemercerisiertemercerisiertemercerisiertmercerisiertmercerisiertemercerisiertmercerisiert

aumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Blaise Men
NEOBLU 24.3182
Mikro keprová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 100% bavlna
Italský límec s jedním knofl íkem, 
knofl íková léga se 7 knofl íky, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knofl íků, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 41,-/Kč 1,040,-

Blaise Women
NEOBLU 24.3183
Mikro keprová halenka s dlouhým
rukávem
115g/m², 100% bavlna
Klasický límec, knofl íková léga se 7 
knofl íky, zaoblené manžety nasta-
vitelné pomocí 2 knofl íků, záševky 
na přední a zadní straně, nežehlivá
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 41,-/Kč 1,040,-

 Balthazar Men
NEOBLU 24.3198
Košile s dlouhým rukávem
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, žerzej
Italský límec s jedním knofl íkem, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knofl íků, 7 knofl íků tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 34,60/Kč 875,-

Balthazar Women
NEOBLU 24.3199
Halenka s dlouhým rukávem
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, žerzej
Italský límec s jedním knofl íkem, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knofl íků, 7 knofl íků tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 34,60/Kč 875,-

optic white

deep black

soº  blue

night blue

optic white

deep black

soº  blue

night blue
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 Bart Men 
NEOBLU | 24.3792

 Bart Women 
NEOBLU | 24.3787

 Basile Men 
NEOBLU | 24.3777

 Basile Women 
NEOBLU | 24.3791

PiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiqué

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Bart Men
NEOBLU 24.3792
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem a Mao límečkem
60% certifi kovaná bio bavlna, 40% 
recyklovaný polyester, rPET
Skrytá knofl íková léga, nastavitelné
manžety, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 34,60/Kč 875,-

 Bart Women
NEOBLU 24.3787
Popelínová halenka s dlouhým 
rukávem
60% certifi kovaná bio bavlna, 40% 
recyklovaný polyester, rPET
Skrytá knofl íková léga, nastavitelné
manžety, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 34,60/Kč 875,-

 Basile Men
NEOBLU 24.3777
Piqué košile s dlouhým rukávem
190g/m², 100% česaná certifi kova-
ná organická bavlna
Klasický střih, klasický límec, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knofl íků, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 34,60/Kč 875,-

 Basile Women
NEOBLU 24.3791
Piqué halenka s dlouhým rukávem
190g/m², 100% česaná certifi kova-
ná organická bavlna
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, zaoblené manžety
nastavitelné pomocí 2 knofl íků,
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 34,60/Kč 875,-

NEW

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

NEW

NEW NEW

BIO
ORGANIC

optic white

deep black

beige

soº  blue

optic white

deep black

night blue
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 PR220 
Premier | 39.02222202222

PPR3R3R 2020
PPrePrePPP miemier |r | 3939..03.. 2000

PPPPR3R3R3R338383838 
PrePremiemier |r 3939.03033838

 PR2R238
Premier | 39.02.02.02.0238

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PR220
Premier 39.0220
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, měkký límec,
manžeta se 2 knofl íky, kostkovaný 
design, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 24,30/Kč 615,-

PR320
Premier 39.0320
Popelínová kostkovaná halenka s 
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, měkký límec,
manžeta se 2 knofl íky, malý kostko-
vaný design, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 24,30/Kč 615,-

 PR338
Premier 39.0338
Oxford pruhovaná halenka s 
dlouhým rukávem
135g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Button-under límeček, krční lemov-
ka v kontrastní barvě, vnitřní strana 
manžet v kontrastní barvě, manžeta
se 2 knofl íky, zaoblený lem, záševky 
na hrudi a zádech, Easy Care, pra-
telné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 24,60/Kč 620,-

PR238
Premier 39.0238
Oxford pruhovaná košile s dlou-
hým rukávem
135g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Klasický střih, button-down límeček,
krční lemovka a manžety s vnitřní 
stranou v kontrastní barvě, manžeta
se 2 knofl íky, zaoblený lem, nemač-
kavá, Easy Care, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 24,60/Kč 620,-

black/white

red/white

light blue/white

navy/white

white/grey

white/pink

white/oxford 
blue

white/navy

oxford blue
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PR333318 
Premier |rr  39.033318

PPPR2RR2R2221181818181111   
PrePremiemiemiemierrr | 3339393939333 .02.02. 181818

PR350 
Premier | 39.0350

PPPRR2250500 
PrePreeemiemm er | 3939.02.0 50

PR354 
Premier | 39.0354

PR2R 5455  
Premiemieeier r ||| 3339.000202225554555

rolovací rukávRoll-sleeveRoll-sleeveRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmel

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PR318
Premier 39.0318
Dámské tričko s rolovatelnými
dlouhými rukávy
190g/m², 82% polyester, 14%
viskóza, 4% elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, vyhrno-
vací rukávy s knofl íkem a poutkem 
pro uchycení, žebrované manžety 
rukávů a manžety, Easy Care,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 16,40/Kč 415,-

 PR218
Premier 39.0218
Pánské tričko s rolovatelnými 
dlouhými rukávy
190g/m², 82% polyester, 14%
viskóza, 4% elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, vyhrno-
vací rukávy s knofl íkem a poutkem 
pro uchycení, žebrované manžety 
rukávů a manžety, Easy Care,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 16,40/Kč 415,-

 PR350
Premier 39.0350
Popelínová halenka s dlouhým 
rukávem „Mulligan“
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký límec,
vyhrnovací rukávy s knofl íkem a
poutkem pro uchycení, manžety
s knofl íky, kostkovaný design,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 23,80/Kč 600,-

 PR250
Premier 39.0250
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem „Mulligan“
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký límec,
vyhrnovací rukávy s knofl íkem a
poutkem pro uchycení, manžety
s knofl íky, kostkovaný design,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 23,80/Kč 600,-

 PR354
Premier 39.0354
Popelínová halenka s dlouhým 
rukávem „Ginmill“
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký měkký 
límec, vyhrnuté rukávy s poutkem a
knofl íkem na paži, manžeta s 1 kno-
fl íčkem, zaoblený lem, kostkovaný 
design, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 23,80/Kč 600,-

 PR254
Premier 39.0254
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem „Ginmill“
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký měkký 
límec, vyhrnuté rukávy s poutkem a
knofl íkem na paži, manžeta s 1 kno-
fl íčkem, zaoblený lem, kostkovaný 
design, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 23,80/Kč 600,-

white/navy

black

grey marl

indigo

white/navy

steel/black

camel/navy

red/navy

black/white
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PPPPPPPR3RR3RRR300
PrePr mier |r  39.0300

PR200
Premier | 39.022000

PPPPRRRR2RR 022222
Premieeer | 39999.0202.. 0202

PPR3R30202
PrePremiemier |r | 3939.03.030200202202

PPR715
Premiem r | 39.0715

 PR312 
Premier | 39.0312

PR212
Premier | 39.0212

PR210
Premier | 39.0210

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PR300
Premier 39.0300
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
105g/m², white: 115g/m², 65% polyester, 35% bavlna 
popelín
Klasický střih, měkký límec, bez náprsní kapsy, Easy Care, 
pratelné na 40°
6_2XS – 8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL – 18_XXL –
20_3XL – 22_4XL – 24_5XL

36 6 € 21,60/Kč 545,-

 PR200
Premier 39.0200
Popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Klasický střih, vyztužený límec, manžeta s knofl íky, vhodné 
také pro manžetové knofl íčky, levá náprsní kapsa, Easy Care, 
pratelné na 40°
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46. – 48. – 52.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 22,-/Kč 555,-

 PR202
Premier 39.0202
Popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Klasický střih, vyztužený límec, levá náprsní kapsa, Easy Care,
pratelné na 40°
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46. – 48. – 52.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 21,10/Kč 535,-

 PR302
Premier 39.0302
Popelínová halenka s krátkým rukávem
105g/m², white: 115g/m², 65% polyester, 35% bavlna 
popelín
Vypasovaný střih, měkký límec, zaoblený lem, perleťové kno-
fl íky, bez náprsní kapsy, záševky na přední a zadní straně, Easy 
Care, pratelné na 40°
6_2XS – 8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL – 18_XXL –
20_3XL – 22_4XL – 24_5XL

36 6 € 20,-/Kč 505,-

 PR715
Premier 39.0715
Nárameníky 2 kusy
100% polyester, tkaný
Vhodné k položkám 39.0212, 39.0210, 39.0312, suchý zip,
oblast pro zušlechtění 9x5cm, balení po 2 ks
onesize

100 10 € 11,-/Kč 280,-

 PR312
Premier 39.0312
Pilotní halenka s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih, vyztužený límec, manžety s 1 knofl íkem, 2 
náprsní kapsy s klopou a 1 kapsa na pero, vhodné nárameníky 
položka č. 39.0715, Easy Care, snadné žehlení, pratelné na 40°
8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL – 18_XXL – 20_3XL –
22_4XL – 24_5XL

36 6 € 20,40/Kč 515,-

PR212
Premier 39.0212
Pilotní košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Klasický střih, vyztužený límec, 2 náprsní kapsy s klopou a 1
kapsa na pero, vhodné nárameníky položka č. 39.0715, Easy 
Care, pratelné na 40°
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46. – 48.

36 6 € 20,20/Kč 510,-

 PR210
Premier 39.0210
Pilotní košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Klasický střih, vyztužený límec, 2 náprsní kapsy s klopou a 1
kapsa na pero, vhodné nárameníky položka č. 39.0715, Easy 
Care, pratelné na 40°
37. – 38. – 39.5 – 41. – 42. – 43. – 44.5 – 46. – 48.

36 6 € 21,60/Kč 545,-

white* black* dark grey

silver natural khaki

brown bottle lime

aqua red burgundy

hot pink aubergine purple

lilac light blue mid blue

steel royal navy

turquoise

black

navy

white

black

white

black

light blue

white

black

light blue

282

Bu
si

ne
ss

 •
 S

H
IR

TS
 &

 B
LO

U
SE

S
PR

EM
IE

R



PR224444 
Premieer |r | 393 .024444

PPPPR3R3R3R34444444  
PrePreremiemiemim r |r |r || 39393939.03.030344444444

PPPPPR3R3R3R346464646466 
PPPrePrePrePremiemieemmm r |r ||r | 3939.0344646

PPR2466 
PrePPremiemiemier |r |r | 3939.02.024646

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PR244
Premier 39.0244
Popelínová elastická košile s 
dlouhým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan-
-popelín
Lehce vypasovaný střih, žraločí 
límec, knofl íková léga bez viditel-
ných švů, zaoblený lem, Easy Care,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 6 € 25,80/Kč 655,-

 PR344
Premier 39.0344
Popelínová elastická halenka s 
dlouhým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan-
-popelín
Lehce vypasovaný střih, knofl íková 
léga bez viditelných švů, zaoblený
lem, záševky na přední a zadní 
straně, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 25,80/Kč 655,-

 PR346
Premier 39.0346
Popelínová elastická halenka s 
krátkým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan-
-popelín
Lehce vypasovaný střih, knofl íková 
léga bez viditelných švů, zaoblený
lem, záševky na přední a zadní 
straně, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 24,60/Kč 620,-

 PR246
Premier 39.0246
Popelínová elastická košile s 
krátkým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan-
-popelín
Lehce vypasovaný střih, žraločí lí-
mec, knofl íková léga bez viditelných 
švů, zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 6 € 24,60/Kč 620,-
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997777277 MMM
Russelselll | 111111.97.997222M2

999727272272F 
RusRusRusRusRusususselselselses ll | 1111111111 .97.97.97.9772F2F2F2F

960M
Russell | 11.960MMMMM

999996660F 
RRRuRusseellsess l | 11.960F

9446464 MMMMM
Russelllell | 11111 .999494466M6M6M66

 946F 
Russell | 11111.94.94946F6F

länger geschnittenlänger geschnittener geschnier geschnier geschnier geschnier geschner geschner geschner geschner geschner geschner geschn

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 972M
Russell 11.972M
Coolmax® košile s dlouhým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih, prodyšný materiál regulujicí 
vlhkost, límec New-Kent vyztužený kosticemi,
zkosené manžety nastavitelné pomocí 2 knofl íků,
zaoblený lem, levá náprsní kapsa, zadní sedlo se
2 bočními záhyby, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 44,-/Kč 1,115,-

 972F
Russell 11.972F
Coolmax® halenka s dlouhým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, prodyšný materiál
regulujicí vlhkost, hladký límec, zkosené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knofl íků, zaoblený lem,
Easy Care, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,90/Kč 1,035,-

 960M
Russell 11.960M
Elastická košile „Ultimate“ s dlouhým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, napůl žraločí límec
vyztužený kosticemi, krátký límec, úzká knofl í-
ková léga, čtvercové manžety, lze nosit s man-
žetovými knofl íčky, záševky na zádech, odolný 
materiál, vynikající držení tvaru pro dlouhodobé
nošení, regulující vlhkost, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 45,65/Kč 1,155,-

 960F
Russell 11.960F
Elastická halenka „Ultimate“ s dlouhým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, hladký límec, skrytá
knofl íková léga, koktejlové manžety, záševky na 
zádech, odolný materiál, vynikající držení tvaru
pro dlouhodobé nošení, regulující vlhkost, Easy 
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 44,35/Kč 1,120,-

 946M
Russell 11.946M
Elastická košile s dlouhým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec
vyztužený kosticemi s 1 knofl íkem, manžeta se 
2 knofl íky, 1 knofl ík na klopě, zaoblený lem, 
náhradní knofl íky, bez náprsní kapsy, Easy Care, 
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 38,65/Kč 980,-

 946F
Russell 11.946F
Elastická halenka s 3/4 rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, klasický límec s 1 knofl íkem,
rukávy s rozparky, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, bez náprsní kapsy, záševky na přední 
a zadní straně, Easy Care, pratelné na 40°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 37,55/Kč 950,-
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RusRusselsell | 11.961F
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RusRusR selsels l |l | 1111.966661M1M111

99477M MMMMM
Russelell |l | 1111.944.9447M

994747FF 
R sRusselsell |l | 1111 94.94444477F

länger geschnittenlänger geschnittener geschnier geschnier geschnier geschnier geschner geschner geschner geschner geschner geschner geschn

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 973M
Russell 11.973M
Coolmax® košile s krátkým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih, prodyšný materiál regulujicí 
vlhkost, límec New-Kent vyztužený kosticemi,
zaoblený lem, levá náprsní kapsa, zadní sedlo se
2 bočními záhyby, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,80/Kč 1,055,-

 973F
Russell 11.973F
Coolmax® halenka s krátkým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, prodyšný materiál
regulujicí vlhkost, hladký límec, zaoblený lem, 
Easy Care, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 38,35/Kč 970,-

 961F
Russell 11.961F
Elastická halenka „Ultimate“ s krátkým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, hladký límec, skrytá 
knofl íková léga, záševky na zádech, odolný
materiál, vynikající držení tvaru pro dlouhodobé
nošení, regulující vlhkost, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,45/Kč 1,000,-

 961M
Russell 11.961M
Elastická košile „Ultimate“ s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, napůl žraločí límec,
krátký límec, úzká knofl íková léga, záševky na
zádech, odolný materiál, vynikající držení tvaru
pro dlouhodobé nošení, regulující vlhkost, Easy 
Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,60/Kč 1,025,-

 947M
Russell 11.947M
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, elegantní částečně rozšířený lí-
meček s jedním perleťovým knofl íčkem, zaoblený 
lem, náhradní knofl íky, bez náprsní kapsy, Easy 
Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 35,65/Kč 900,-

 947F
Russell 11.947F
Elastická halenka s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, klasický límec s 1 knofl íkem, 
sestřihnuté krátké rukávy, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, bez náprsní kapsy, záševky na přední 
a zadní straně, Easy Care, pratelné na 40°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 34,60/Kč 875,-
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 956M 
Russell | 11.956M

 956F 
Russell | 11.956F

 958M 
Russell | 11.958M

 957M 
Russell | 11.957M

 957F 
Russell | 11.957F

 959M 
Russell | 11.959M

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Klasický střih, částečně rozšířený button-down límeček, zko-
sené manžety, lze nosit s manžetovými knofl íčky, náhradní 
knofl íky, levá náprsní kapsa, zadní sedlo s protizáhybem, ino-
vativní tkanina, která udržuje košili po celý den svěží a drží 
tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 54,85/Kč 1,385,-

Nežehlivá halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, velkoryse střižený límec s dlouhými
špičkami, rozšířené rukávy s manžetami a knofl íkem, zapínání 
s dvojitými knofl íčky, náhradní knofl íky, inovativní tkanina, 
která udržuje halenku po celý den svěží a drží tvar, nežehlivá 
úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 53,25/Kč 1,345,-

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený kos-
ticemi, zkosené manžety, dle volby lze nosit s manžetovými
knofl íčky, zaoblený lem, náhradní knofl íky, bez náprsní 
kapsy, inovativní tkanina, která udržuje košili po celý den
svěží a drží tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 53,60/Kč 1,355,-

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Klasický střih, částečně rozšířený button-down límeček,
dvojitě přeložené manžety, zaoblený lem, náhradní knofl íky, 
levá náprsní kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby na stranách, ino-
vativní tkanina, která udržuje košili po celý den svěží a drží 
tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 50,40/Kč 1,275,-

Nežehlivá halenka s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, velkoryse střižený límec s dlouhými špič-
kami, zaoblený lem, zapínání s dvojitými knofl íčky, náhradní 
knofl íky, inovativní tkanina, která udržuje halenku po celý 
den svěží a drží tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 48,95/Kč 1,240,-

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený
kosticemi, dvojitě přeložené manžety, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, bez náprsní kapsy, inovativní tkanina, která udržuje 
košili po celý den svěží a drží tvar, nežehlivá úprava, pratelné 
na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 45,40/Kč 1,150,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

bright sky

white

black

bright sky

white

black

bright sky

white

black

bright sky

white

black

bright sky

white

black

bright sky

286

Bu
si

ne
ss

 •
 S

H
IR

TS
 &

 B
LO

U
SE

S

Classic

Classic

Tailored

Tailored

Tailored

Tailored

RU
SS

EL
L



 932M 
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Klasický střih, button-down límeček, nastavitelné manžety
se 2 knofl íky, 1 knofl ík na klopě, náhradní knofl íky, zúžená 
kapsa ve tvaru V na levém prsu, zadní sedlo se 2 záhyby na 
stranách, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 33,50/Kč 845,-

Halenka Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, klasický halenkový límec, zaoblené man-
žety nastavitelné pomocí 2 knofl íků, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, záševky na hrudi a zádech pro dobré držení, Easy 
Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 32,50/Kč 820,-

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený
kosticemi, zaoblené manžety nastavitelné pomocí 2 knofl íků, 
dle volby lze nosit s manžetovými knofl íčky, zaoblený lem, 
náhradní knofl íky, bez náprsní kapsy, Easy Care, pratelné na 
40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,50/Kč 845,-

Halenka Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, klasický halenkový límec, zaoblený lem,
náhradní knofl íky, záševky na hrudi a zádech pro dobré 
držení, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 29,55/Kč 750,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Klasický střih, button-down límeček, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, zúžená kapsa ve tvaru V na levém prsu, zadní sedlo 
se 2 záhyby na stranách, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 30,40/Kč 770,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený
kosticemi, dvojitě přeložené manžety, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, bez náprsní kapsy, snadná péče, Easy Care, pratelné 
na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,40/Kč 770,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 964M
Russell 11.964M
Kontrastní košile s dl. rukávem, vzor rybí kost
125g/m², 84% bavlna, 16% polyester
Vypasovaný střih, límec s propínacími knofl íčky, 
lemování v kontrastní barvě na spodní knofl íkové
léze, zaoblené manžety nastavitelné pomocí 2
knofl íků, knofl íková dírka v kontrastní barvě na 
manžetě a spodní knofl íkové dírce, zaoblený lem, 
záševky na zádech, lemování v kontrastní barvě
na vnitřní straně límce a manžetách, Easy Care, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 45,65/Kč 1,155,-

 966M
Russell 11.966M
Elastická košile „Ultimate“ s dlouhým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiester 
(Lycra® T400®-Vlákno)
Vypasovaný střih, delší střih, límec s propínacími 
knofl íčky, úzká knofl íková léga, zaoblené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knofl íků, knofl íková dírka v 
kontrastní barvě na manžetě a spodní knofl íkové 
dírce, zaoblený lem, 2-barevné kontrasty na vnitřní 
straně manžet a na vnitřní straně límce, regulující 
vlhkost, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 49,15/Kč 1,245,-

 936M
Russell 11.936M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec vyztužený kosticemi,
rovně střižený lem, nastavitelné manžety se 2
knofl íky, 1 knofl ík na klopě, náhradní knofl íky, 
levá náprsní kapsa, Easy Care, pratelné na 40°, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 32,50/Kč 820,-

 936F
Russell 11.936F
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec s 1 knofl íkem, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 2 knofl íků, 
zaoblený lem, náhradní knofl íky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 31,60/Kč 800,-

 924M
Russell 11.924M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec
vyztužený kosticemi, zaoblené manžety nasta-
vitelné pomocí 2 knofl íků, dle volby lze nosit s 
manžetovými knofl íčky, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, bez náprsní kapsy, Easy Care, pratelné
na 50°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 28,85/Kč 730,-

 924F
Russell 11.924F
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, skrytá knofl íková léga,
sedlo, zaoblené manžety nastavitelné pomocí 2
knofl íků, zaoblený lem, náhradní knofl íky, Easy 
Care, pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 28,10/Kč 710,-
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999992020202020M 
RusRusRusRusselsss l |||| 111111111 9.9.9.929 0M

9922282222 MM MM
RRRussR seseelee l | 111111 .9929 8M

 937M M
Russsels l | 111 93.937M7M

 937FF FF
Russell | 11111.93.933777F7

925MMMM M
Russell | 1111111.92.9.925M5M5

999925252522 F F F
Ruususselellllee l |l | 11111111.922225F55F55

 9262626262626FFFFFFF
Russell || 11111.92.929266F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 920M
Russell 11.920M
Praná Oxford košile s dlouhým rukávem
140g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Vypasovaný střih, vnitřní strana límce v kontrastní 
barvě, button-down límeček, zaoblené, nasta-
vitelné manžety se 2 knofl íky na vnitřní straně 
v kontrastní barvě, zaoblený lem, knofl íky v
kontrastní barvě, levá náprsní kapsa, odníma-
telná spona pro upevnění kravaty nebo brýlí, 
nežehlený vzhled, praná jednotlivě, Easy Care,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,75/Kč 1,055,-

 928M
Russell 11.928M
Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Vypasovaný střih, button-down límeček, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 2 knofl íků,
zaoblený lem, levá náprsní kapsa, záševky na
zádech, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,80/Kč 955,-

 937M
Russell 11.937M
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec vyztužený kosticemi,
rovně střižený lem, levá náprsní kapsa, Easy Care, 
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 29,50/Kč 745,-

 937F
Russell 11.937F
Popelínová halenka s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec s 1 knofl íkem, za-
oblený lem, náhradní knofl íky, levá náprsní kapsa,
Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 28,70/Kč 725,-

 925M
Russell 11.925M
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec
vyztužený kosticemi, dvojitě přeložené manžety, 
zaoblený lem, náhradní knofl íky, bez náprsní 
kapsy, snadná péče, Easy Care, pratelné na 50°, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,60/Kč 620,-

 925F
Russell 11.925F
Popelínová halenka s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, skrytá knofl íková léga, 
sedlo, zaoblený lem, náhradní knofl íky, Easy
Care, pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 23,90/Kč 605,-

 926F
Russell 11.926F
Popelínová halenka s 3/4 rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, skrytá knofl íková léga, 
sedlo, úzké manžety, zaoblený lem, nastavitelné 
pomocí 2 knofl íků, náhradní knofl íky, Easy Care, 
pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 25,30/Kč 640,-
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 916M 
Russell | 11.916M

 916F
RusR sell | 11.9199 6F

 917M 
Russell | 11.917M

917F
Russell | 11.9919 7F7FF

 962M 
Russell | 11.962M

 962F 
Russell | 11.962F

FischgrätenmusterFischgrätenmusterggschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustchgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmus

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 916M
Russell 11.916M
Keprová košile s dlouhým
rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, button-down límeček,
krční lemovka se vzorem rybí 
kosti tón v tónu, zaoblené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knofl íků, 
zaoblený lem, náhradní knofl íky,
levá náprsní kapsa, poutko na sedle
a vsadka ve tvaru V na bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,20/Kč 915,-

916F
Russell 11.916F
Keprová halenka s dlouhým 
rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, velkoryse střižený
límec, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti tón v tónu, zaoblené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knofl íků, 
zaoblený lem, náhradní knofl íky,
poutko na sedle
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 35,20/Kč 890,-

 917M
Russell 11.917M
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, button-down límeček,
krční lemovka se vzorem rybí kosti 
tón v tónu, zaoblený lem, náhradní 
knofl íky, levá náprsní kapsa, poutko 
na sedle a vsadka ve tvaru V na
bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,30/Kč 845,-

917F
Russell 11.917F
Keprová halenka s krátkým 
rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, velkoryse střižený
límec, krční lemovka se vzorem
rybí kosti tón v tónu, zaoblený lem, 
náhradní knofl íky, poutko na sedle a
vsadka ve tvaru V na bočním švu
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 32,40/Kč 820,-

 962M
Russell 11.962M
Košile s dlouhým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, napůl
žraločí límec, krátký límec, úzká 
knofl íková léga, zaoblené manžety, 
lze nosit s manžetovými knofl íčky, 
neprůhledná, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,-/Kč 1,010,-

962F
Russell 11.962F
Halenka s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, hladký
límec, úzká knofl íková léga, úzké 
manžety s prodlouženým lemem,
záševky na hrudi i vpředu a vzadu
na lemu, neprůhledná, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 38,45/Kč 975,-
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934M
Russell | 11.934M4M4M4MM

934F 
Russell | 11..9344F

935M
Russell | 11.935M

93555555F FF FF
Russell | 111111111111.9393.9393935555F5F

963M
Russell | 1111 96.963M3M

99633FF F FF
RusRussell || 111111.96.96.9663F3F3FF

FischgrätenmusterFischgrätenmusterggschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustchgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmus

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 934M
Russell 11.934M
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 33%
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec vyztu-
žený kosticemi, rovně střižený lem,
nastavitelné manžety se 2 knofl íky, 
1 knofl ík na klopě, náhradní kno-
fl íky, levá náprsní kapsa, Easy Care, 
pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,40/Kč 770,-

 934F
Russell 11.934F
Popelínová halenka s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec s 1
knofl íkem, zaoblené manžety nasta-
vitelné pomocí 2 knofl íků, zaoblený 
lem, náhradní knofl íky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care, pratelné na 50°, 
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 29,55/Kč 750,-

 935M
Russell 11.935M
Popelínová košile s krátkým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec
vyztužený kosticemi, rovně střižený 
lem, náhradní knofl íky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care, pratelné na 50°, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,40/Kč 695,-

 935F
Russell 11.935F
Popelínová halenka s krátkým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec, za-
oblený lem, náhradní knofl íky, levá
náprsní kapsa, Easy Care, pratelné 
na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 26,60/Kč 675,-

 963M
Russell 11.963M
Košile s krátkým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, napůl
žraločí límec, krátký límec, úzká
knofl íková léga, neprůhledná, Easy
Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,50/Kč 925,-

 963F
Russell 11.963F
Halenka s krátkým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, hladký
límec, úzká knofl íková léga, záševky 
na hrudi i vpředu a vzadu na lemu,
neprůhledná, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 35,50/Kč 900,-
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 Shirt Regular LSL 
SST | 78.3000

 Blouse Regular LSL 
SST | 78.0604

 Shirt Shaped LSL 
SST | 78.1000

Shirttt SSlim LSL 
SST | 78.55195 8

BBBlolololoouuusususe SlSlS imim LSLL 
SST || 78.78.78.0000606133

 Chalice Blouse Slim LSL 
SST | 78.1182

bügelfreibügelfnežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

bügelfreibügelfrenežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

bügelfreibügelfnežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Límec Kent, nastavitelné manžety se 2 knofl íky, náprsní kap-
sa, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

Halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Lehce vypasovaný střih, límec Kent, manžeta se 2 knofl íky, 
záševky na přední a zadní straně, nežehlivá úprava, pratelné 
na 40°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1 € 66,-/Kč 1,670,-

Popelínová halenka s dlouhým rukávem
210g/m², 100% bavlna
Střih Slim Fit, kalichový límeček, extra široké manžety ote-
vřené dopředu, záševky na přední a zadní straně, nežehlivá 
úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1 € 66,-/Kč 1,670,-

Košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2 kno-
fl íky, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

Košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Střih Slim Fit, límec Kent, nastavitelné manžety se 2 knofl íky, 
nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

Halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, manžeta se 2 knofl íky, záševky 
na přední a zadní straně, nežehlivá úprava, pratelné na 40°
32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1 € 62,-/Kč 1,570,-
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Shirttttt RReggegululularara SSSSLSL 
SST | 78.300330011

Bloooouse Regular SSSSSL
SST | 778.7 0605

Shiiiirt Slim SSL 
SST | 788.8.8 6521

Blouusuu e Slim SSL 
SST | 788.88 0614

SSSShihihihirttttrt SSSSSShaped SSL 
SST | 78.78788 111100101 1

bügelfreibügelfnežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

bügelfreibügelfrenežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

bügelfreibügelfrenežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Shirt Regular SSL
SST 78.3001
Košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/
black/navy: popelín, anthracite/
light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Límec Kent, knofl íky v perleťovém 
vzhledu, náprsní kapsa, nežehlivá
úprava, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 –
45 – 46 – 47

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

 Blouse Regular SSL
SST 78.0605
Halenka s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/
black: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Lehce vypasovaný střih, všité konce
rukávů s rozparkem, záševky na
přední a zadní straně, nežehlivá 
úprava, pratelné na 40°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46
– 48

8 1 € 66,-/Kč 1,670,-

Košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Střih Slim Fit, límec Kent, nežehlivá úprava, pratelné na 40°,
lze sušit v sušičce
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

Halenka s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black: popelín, anthracite/
light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, manžety s knofl íky, knofl íky 
v perleťovém vzhledu, záševky na přední a zadní straně,
nežehlivá úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

8 1 € 62,-/Kč 1,570,-

Košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthra-
cite/light blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nežehlivá úprava, pratelné na
40°, lze sušit v sušičce
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-
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 Shirt O»  ce Slim 
SST | 78.6936

BBloloooouusuu e O»  ce Slim
SST ||| 778.77 006100 9

 Shirt O»  ce Regular 
SST | 78.1936

 Shirt O»  ce Shaped
SST | 78.2936

bügelfreibügelfnežehlivébügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfreibügelfrei

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Shirt O»  ce Slim
SST 78.6936
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
220g/m², 100% bavlna
Střih Slim Fit, límec Kent, nastavi-
telné manžety se 2 knofl íky, vzor
jemného proužku, nežehlivá úprava,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 –
43 – 44 – 45

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

Blouse O»  ce Slim
SST 78.0619
Popelínová halenka s dlouhým 
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, límec Kent, man-
žeta se 2 knofl íky, jemný kostkovaný 
vzhled, nežehlivá úprava, pratelné
na 30°, lze sušit v sušičce
32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44
– 46 – 48

8 1 € 66,-/Kč 1,670,-

 Shirt O»  ce Regular
SST 78.1936
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
220g/m², 100% bavlna
Límec Kent, nastavitelné manžety
se 2 knofl íky, náprsní kapsa, vzor 
jemného proužku, nežehlivá úprava,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 –
45 – 46 – 47

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

Shirt O»  ce Shaped
SST 78.2936
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
220g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, límec Kent, nasta-
vitelné manžety se 2 knofl íky, vzor
jemného proužku, nežehlivá úprava,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 –
44 – 45 – 46

8 1 € 60,-/Kč 1,515,-

NEW

NEW NEW

striped light
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check light
blue/white

striped light
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check light
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striped light
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check light
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Excess
SOL'S | 25.7020

Brooadway
SOL'S || 25.7030

Eden 
SOL'S | 25.70000150150

BBBriir ghhghtotoonnn
SOSOOLOLOL'S S | 2| 25.75.75.75. 00000000000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Excess
SOL'S 25.7020
Elastická halenka s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, límec s jedním
knofl íkem, knofl íková léga se 7 
knofl íky tón v tónu, snadná péče
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 29,95/Kč 760,-

 Broadway
SOL'S 25.7030
Elastická košile s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, italský límec s jed-
ním knofl íkem, knofl íková léga se 7 
knofl íky tón v tónu, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 29,95/Kč 760,-

 Eden
SOL'S 25.7015
Elastická halenka s dlouhým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, límec s jedním
knofl íkem, knofl íková léga se 7 
knofl íky tón v tónu, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 30,50/Kč 770,-

 Brighton
SOL'S 25.7000
Elastická košile s dlouhým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, italský límec s jed-
ním knofl íkem, knofl íková léga se 7 
knofl íky tón v tónu, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 30,50/Kč 770,-
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 4000
TeeT  Jays | 18.400000

4000000111
TeeTee Jays | 18.44001

 4024 
Tee Jays | 18.4024

 4020
Teeee  Jays | 18.4020

44402021 
Tee Jays | 18.4021

 4025 
Tee Jays | 18.4.4440250250252

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Košile Oxford Perfect s dlouhým rukávem
166g/m², 100% předepraná bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, button-down
límeček, zaoblený lem, zadní sedlo s protizáhybem, uvnitř 
závěsné poutko
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 60,30/Kč 1,525,-

Halenka Oxford Perfect s dlouhým rukávem
166g/m², 100% předepraná bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, button-down
límeček, zaoblený lem, zadní sedlo s protizáhybem, uvnitř 
závěsné poutko
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,30/Kč 1,525,-

Luxusní elastická košile s dlouhým rukávem
113g/m², 96% bavlna, 4% Lycra®
Vypasovaný střih, button-under límeček, zaoblený lem, záše-
vky na zádech, zadní sedlo, Easy Care, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,55/Kč 1,685,-

Luxusní keprová košile s dlouhým rukávem
133g/m², 100% bavlna-twill, barvená příze
Klasický střih, zaoblený límec a manžety, odnímatelné kostice 
límečku, mírný žraločí límec, zaoblený lem, záševky na
zádech, zadní sedlo, Easy Care, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 66,55/Kč 1,685,-

Luxusní keprová košile Slim Fit s dlouhým rukávem
133g/m², 100% bavlna-twill, barvená příze
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, odnímatelné
kostice límečku, mírný žraločí límec, zaoblený lem, záševky 
na zádech, zadní sedlo, Easy Care, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 66,55/Kč 1,685,-

Luxusní elastická halenka s dlouhým rukávem
113g/m², 96% bavlna, 4% Lycra®
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, zaoblený lem,
záševky na zádech, zadní sedlo se 2 bočními záhyby, Easy
Care, snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,55/Kč 1,685,-

NEW
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4002
Tee JaJ ys | 18.44002002

4440000000003
Tee Jays | 18.400303

60000000
Tee Jays | 1| 118.68.68.68.60000000000000

6000111
Tee Jays | 18.68.6001001

6600000055
Tee Jayyyys y | 1| 18.66600500555

Merino WoolMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolle Merino WoolMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolle

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 4002
Tee Jays y 18.4002
Denim keprová košile s dlouhým rukávem
166g/m², 100% bavlna-twill, bělené
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, 
button-down límeček, zaoblený lem, zadní 
sedlo s protizáhybem, uvnitř závěsné poutko
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 70,70/Kč 1,790,-

 4003
Tee Jays y 18.4003
Denim keprová halenka s dlouhým
rukávem
166g/m², 100% bavlna-twill, bělené
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, 
button-down límeček, zaoblený lem, zadní 
sedlo s protizáhybem, uvnitř závěsné poutko
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,70/Kč 1,790,-

Pánský svetr
14 gauge, 50% polyakryl, 50% merino vlna
Klasický pletený svetr v tvarově stabilní merino kvalitě,
vypasovaný střih, žebrovaný úplet na krku, manžetách rukávů 
a manžetách, pevný úplet, italská smíšená příze
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,10/Kč 1,370,-

Pánský svetr s výstřihem do V
14 gauge, 50% polyakryl, 50% merino vlna
Vypasovaný střih, klasický pletený svetr s výstřihem do V 
v tvarově stabilní merino kvalitě, žebrovaný úplet na krku,
manžetách rukávů a manžetách, pevný úplet, italská smíšená
příze
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,10/Kč 1,370,-

Dámský cardigan
14 gauge, 50% polyakryl, 50% merino vlna
Klasický cardigan v tvarově stabilní merino kvalitě, vypa-
sovaný střih, žebrovaný úplet na krku, manžetách rukávů a
manžetách, pevný úplet, italská smíšená příze
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 54,10/Kč 1,370,-

indigo blue

black

dark grey
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navy

black
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black
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 717M 
RusRusselsell | 111 .71717M7

77177717F F FF
RuRussssell |l | 1111.71.71717171717F7F7F7F77

 710F 
Russell | 11.710F

 710M 
Russell | 11.710M

771616MM
RRuRusR selell |l | 11.716M

 715M 
Russell | 11.715M

77777151515FF 
Russeeele l | 111.7.715FF

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 717M
Russell 11.717M
Pánský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Kulatý výstřih, manžety a pas s elastanem, 
pletené ve tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,35/Kč 1,045,-

 717F
Russell 11.717F
Dámský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Kulatý výstřih, manžety a pas s elastanem, 
pletené ve tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 41,35/Kč 1,045,-

 710F
Russell 11.710F
Dámský pletený svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Manžety a pas s elastanem pro dlouhodobé
držení tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,60/Kč 1,025,-

 710M
Russell 11.710M
Pletený svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Lemování na rukávech a v pase pro vynikající 
pružnost a držení tvaru, žebrovaný ozdobný lem
s elastanem, snadná péče, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,60/Kč 1,025,-

 716M
Russell 11.716M
Svetrová vesta s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Pas a manžety s elastanem pro dlouhodobé 
držení tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,70/Kč 955,-

 715M
Russell 11.715M
Pánská pletený cardigan s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Průběžná knofl íková léga s podložením na vnitřní 
straně, manžety a pas s elastanem, knofl íky tón
v tónu, pletené ve tvaru, snadná péče, rychle-
schnoucí, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 53,25/Kč 1,345,-

 715F
Russell 11.715F
Dámský pletený cardigan s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Manžety a pas s elastanem pro dlouhodobé dr-
žení tvaru, knofl íky tón v tónu, náhradní knofl íky, 
snadná péče, rychleschnoucí, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,60/Kč 1,025,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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 PR808 
Premier | 39.0808

 PR809 
Premier | 39.0809

 JN 1178 
James & Nicholson | 02.1178

 JN 1177 
James & Nicholson | 02.1177

aus ungefüttertemaus ungefüttertemaus ungefüttertemaus ungefüttertemaus ungefüttertem
sweat fabric¦¦
u ge ütte tes u ge ütte tege ütte tege üttes ungefüttertes ungefüttertes ungefüttertes ungefüttertes ungefüttertes ungefüttertes ungefütterte
tep á ysweat fabricsweat fabricSweatsto¦ Sweatsto¦ Sweatsto¦ Sweatsto¦ Sweatsto¦ Sweatsto¦ Sweatsto¦

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 PR808
Premier 39.0808
Pánská mikina
280g/m², 100% recyklovaný
polyester
Ekologický proces barvení „spun 
dyed“ s nízkou spotřebou vody,
kadetový límec s ochranou brady, 
zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy
se zipem, prošívané švy, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 6 € 29,60/Kč 750,-

 PR809
Premier 39.0809
Dámská mikina
280g/m², 100% recyklovaný
polyester
Ekologický proces barvení „spun 
dyed“ s nízkou spotřebou vody,
kadetový límec s ochranou brady, 
zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy
se zipem, prošívané švy, pratelné 
na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 29,60/Kč 750,-

 JN 1178
James & Nicholson 02.1178
Pánské sako
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Klopový límec s knofl íkovou dírkou, 
rukávy s rozparkem a 3 knofl íky, 2 
knofl íky, 2 našité kapsy, zadní strana
se středovým švem, tvarující dělící 
švy v přední a zadní části, rozparek
na zádech, bez podšívky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 71,90/Kč 1,820,-

 JN 1177
James & Nicholson 02.1177
Dámské sako
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester, French Terry (uvnitř 
nezdrsněné)
Klopový límec, rukávy s rozparkem 
a 3 knofl íky, 2 knofl íky, 2 našité 
kapsy, zadní strana se středovým
švem, tvarující dělící švy v přední a
zadní části, rozparek na zádech, bez
podšívky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 71,90/Kč 1,820,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

NEW NEW
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black

dark grey
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JJN 65657
James es & N& ichic olson | 02.02.006576576576

JJJJNNNNN 6656565666
JamJamamamJ es es es & & & N& NN& N& ichichcholsolsol onon n n | 0| 00| 02.2.02.06566566

 JN 659 
James & Nicholson | 02.0659

 JN 658 
James & Nicholson | 02.0658

 JN 661
JaJames & Nicholson | 02.0666161

JJJNNN 6666660000
JamJamJames es es & N& N& N& Nichichichicholsolsolson on on on | 0| 0| 0| 02.02.02.006606606660

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 657
James & Nicholson 02.0657
Pánská svetrová vesta s výstřihem
do V
260g/m², 100% bavlna
Výstřih do V, lehká kvalitní pleteni-
na, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 28,60/Kč 725,-

JN 656
James & Nicholson 02.0656
Dámská svetrová vesta s výstři-
hem do V
260g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, výstřih do 
V, lehká kvalitní pletenina, lze prát 
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 28,60/Kč 725,-

 JN 659
James & Nicholson 02.0659
Pánský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Výstřih do V, lehká kvalitní pleteni-
na, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 34,70/Kč 880,-

JN 658
James & Nicholson 02.0658
Dámský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, výstřih do V, lehká 
kvalitní pletenina, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 34,70/Kč 880,-

 JN 661
James & Nicholson 02.0661
Pánský cardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Výstřih do V, lehká kvalitní pleteni-
na, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 37,40/Kč 945,-

JN 660
James & Nicholson 02.0660
Dámský cardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, výstřih do V, lehká 
kvalitní pletenina, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 37,40/Kč 945,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

anthracite 
melange

grey heather

forest green

green

camel

red

bordeaux

glacier blue

royal

navy
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 JN 664
James & Nicholson | 0| 022..00664664

JJNN 663 333
JamJamJames & NNichicholsol on on | 02.00663663663

JN 668 
James & Nicholson | 02.066668

JJJN NN 6666667 777
JamJames e & Nichchholsono | 02.06677

PPR6R 989  
PrePPPremmier | 339.06988

Seide und Kaschmir für Seide und Kaschmir für
besonders weichen Gri¦ besonders weichen Gri¦ 

a d Ca e eSeide und Kaschmir füSeide und Kaschmir füSeide und Kaschmir füSeide und Kaschmir fü
p ybesonders weichen Gri¦besonders weichen Gri¦besonders weichen Gri¦besonders weichen Gri¦

pa d Ca e eeeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir fü
p ypa t cu a y so° oucesonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦

Seide und Kaschmir für Seide und Kaschmir für
besonders weichen Gri¦ besonders weichen Gri¦ 

a d Ca e eSeide und Kaschmir füSeide und Kaschmir füSeide und Kaschmir füSeide und Kaschmir fü
p ybesonders weichen Gri¦besonders weichen Gri¦besonders weichen Gri¦besonders weichen Gri¦

pa d Ca e ea d Cas e e oeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir füeide und Kaschmir fü
p yy °esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦esonders weichen Gri¦

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 664
James & Nicholson 02.0664
Pánský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hedvábí, 5%
kašmír
Klasický střih, výstřih do V, jemná lehká 
pletenina, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 63,60/Kč 1,610,-

JN 663
James & Nicholson 02.0663
Dámský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hedvábí, 5%
kašmír
Klasický vypasovaný střih, výstřih do V,
jemná lehká pletenina, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 63,60/Kč 1,610,-

Pánský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hedvábí, 5% kašmír
Klasický střih, výstřih do V, jemná lehká pletenina, lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 69,10/Kč 1,750,-

Dámský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hedvábí, 5% kašmír
Klasický vypasovaný střih, výstřih do V, jemná lehká pleteni-
na, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 69,10/Kč 1,750,-

Dámský cardigan dlouhý
55% bavlna, 45% akryl
žebrované lemování ve výstřihu, na manžetách rukávů a
lemu, 7 knofl íků, 2 našité kapsy, Easy Care, pratelné na 40°, 
lze sušit v sušičce
8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL – 18_XXL – 20_3XL
– 22_4XL – 24_5XL

12 3 € 31,50/Kč 795,-
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 K611130
Kariban | 20.6130

K6133131
Kariban | 2020.61311

 K5001 
Karibannn | 20.K501

KKKK502
Karibbbab n | 20.K502

 K730 
Kariban | 20.K730

K731
Kariban | 20.K731

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K6130
Kariban 20.6130
Pánské sako
200g/m², 100% polyester Ta¹ eta®podšívka,
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Sako se 2 knofl íky, manžeta se 4-knofl íky, 
2 vnitřní kapsy s knofl íkem, 2 boční kapsy s 
lemováním a klopou, 1 kapsa na mobilní telefon,
1 náprsní kapsa, 2 rozparky na zádech, přístup k
zušlechtění na levé straně, chemické čištění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62
– 64

5 1 € 131,20/Kč 3,320,-

 K6131
Kariban 20.6131
Dámské sako
200g/m², 100% polyester Ta¹ eta®podšívka,
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Manžeta se 3-knofl íky, 2 přední kapsy s lemová-
ním, 2 vnitřní kapsy s knofl íkem, 1 rozparek na 
zádech, francouzské velikosti: prosím převeďte 
podle velikostní tabulky, chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1 € 101,75/Kč 2,575,-

 K501
Kariban 20.K501
Pánská vesta
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% 
elastan, podšívka: 100% polyester Ta¹ eta®
Vypasovaný střih, zapínání na 5 knofl íků, 2 malé
kapsy s paspulkou, boční rozparky, polstrovaná 
záda, nastavitelné poutko na zádech s kovovou
sponou
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62
– 64

20 1 € 47,95/Kč 1,215,-

 K502
Kariban 20.K502
Dámská vesta
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% 
elastan, podšívka: 100% polyester Ta¹ eta®
Vypasovaný střih, zapínání na 4 knofl íky, 2 malé
kapsy s paspulkou, boční rozparky, polstrovaná 
záda, nastavitelné poutko na zádech s kovovou
sponou
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 47,95/Kč 1,215,-

 K730
Kariban 20.K730
Pánské oblekové kalhoty
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% 
elastan
Pas s poutky na opasek, nohavice s úzkým 
střihem, lemované neobšité nohavice pro indi-
viduální úpravu délky, zip se skrytým háčkem a
knofl íkem, 2 šikmé kapsy vpředu a 2 zadní kapsy
s lemováním, částečně podšitá přední strana,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52
– 54

20 1 € 57,25/Kč 1,450,-

 K731
Kariban 20.K731
Dámské oblekové kalhoty
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% 
elastan
Úzký střih, elastický pás vzadu pro optimální 
pohodlí, nohavice s neviditelnými lemy, zip se
skrytým háčkem a knofl íkem, 2 šikmé kapsy 
vpředu a 2 zadní kapsy s lemováním, chemické
čištění, vnitřní délka nohavic 30 palce (78cm)
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,45/Kč 1,580,-
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K6132 
Kariban | 20.6132

K6133 
Kariban | 20.6133

K6140 
Kariban | 20.6140

 K6141
Kariban | 20.6141

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K6132
Kariban 20.6132
Pánský blejzr
250g/m², night navy heather: 80%
polyester, 18% bavlna, 2% elastan, 
light grey heather: 74% polyester,
24% viskóza, 2% elastan, podšívka:
100% polybavlna, podšívka rukávů:
100% polyester Ta¹ eta®
Manžety se 4 knofl íky, z nichž jeden 
má knofl íkovou dírku v kontrastní 
barvě, se 2 knofl íky, 2 vnitřní kapsy 
s knofl íkem, 2 boční kapsy s lemo-
váním a klopou, 1 kapsa na mobilní 
telefon, 1 náprsní kapsa, 2 rozparky 
na zádech, vnitřní strana v kontrast-
ní barvě, přístup k zušlechtění na
levé straně, chemické čištění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –
60 – 62 – 64

10 1 € 106,30/Kč 2,690,-

 K6133
Kariban 20.6133
Dámský blejzr
250g/m², night navy heather: 80%
polyester, 17% bavlna, 3% elastan, 
light grey heather: 72% polyester,
25% viskóza, 3% elastan, podšívka:
100% polybavlna, podšívka rukávů:
100% polyester Ta¹ eta®
Manžety se 3 knofl íky, z nichž jeden 
má knofl íkovou dírku v kontrastní 
barvě, s 1 knofl íkem, 2 přední 
kapsy s lemováním, 1 vnitřní kapsa 
s knofl íkem, 1 rozparek na zádech,
vnitřní strana v kontrastní barvě,
chemické čištění
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 93,05/Kč 2,355,-

 K6140
Kariban 20.6140
Pánský kabát „Premium“
100% polyester Ta¹ eta®podšívka,
79% polyester, 18% viskóza, 3% 
elastan
Konce rukávů se 4 knofl íky, zapínání 
na 6 knofl íků, 2 boční kapsy s le-
mováním a klopou, 1 vnitřní kapsa s
patentkou, 2 otevřené náprsní kapsy
s patentkou, 1 vnitřní kapsa na zip,
rozparek na zádech
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –
60 – 62 – 64

5 1 € 156,75/Kč 3,965,-

 K6141
Kariban 20.6141
Dámský kabát „Premium“
100% polyester Ta¹ eta®podšívka,
79% polyester, 18% viskóza, 3% 
elastan
Vysoký stojatý límec, zapínání na
2x4 knofl íky, 2 boční kapsy s klopa-
mi, 1 vnitřní kapsa s lemováním
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1 € 140,55/Kč 3,555,-
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Maaraariuus s MeMen n
NEOBLBLLULU || 24.24.3163164

Mariuss Women 
NEONEONEN BLUB  | 244.3165

 Marcelllll MeMeMeMMeM n 
NEOBLU | 24.444 31313163111 9

Marcel WWWWoWW men
NEONEONEONEONEN BLULUB || 24242444.4 3170

Maxxx MMMMMen 
NEONENEEEE BLUBLUU | 24.22 3166

MMMaxxxx WWWWWoomenen 
NNEOOOOBLUBLUUU ||| 2224.24.2 316631677

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Marius Men
NEOBLU 24.3164
Pánské sako
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr, 
podšívkovina: 100% polyester Ta¹ eta®
Obrácený límec, 2 knofl íky, 2 boční kapsy s 
lemováním a klopou, náprsní kapsa s lemováním,
1 rozparek na zádech, přístup k zušlechtění,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, chemické čištění, velikost 66
art. č. 24.164X
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62
– 64

10 1 € 118,-/Kč 2,985,-

 Marius Women
NEOBLU 24.3165
Dámské sako
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr, 
podšívkovina: 100% polyester Ta¹ eta®
Obrácený límec, s 1 knofl íkem, 2 boční kapsy s
lemováním a klopou, náprsní kapsa s lemováním,
1 rozparek na zádech, přístup k zušlechtění,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, chemické čištění
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 118,-/Kč 2,985,-

 Marcel Men
NEOBLU 24.3169
Pánský blejzr
210g/m², 67% polyester, 33% bavlna, piqué, 
podšívkovina: 100% polyester Ta¹ eta®
Obrácený límec, 2 knofl íky, náprsní kapsa s lemo-
váním, 2 kapsy s klopou, 1 rozparek na zádech,
napůl podšité, francouzské velikosti: prosím pře-
veďte podle velikostní tabulky, pratelné na 30°
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1 € 71,80/Kč 1,815,-

 Marcel Women
NEOBLU 24.3170
Dámský blejzr
210g/m², 67% polyester, 33% bavlna, piqué, 
podšívkovina: 100% polyester Ta¹ eta®
Obrácený límec, 2 knofl íky, náprsní kapsa s lemo-
váním, 2 kapsy s klopou, 1 rozparek na zádech,
napůl podšité, francouzské velikosti: prosím pře-
veďte podle velikostní tabulky, pratelné na 30°
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 71,80/Kč 1,815,-

 Max Men
NEOBLU 24.3166
Pánská vesta
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr, 
podšívka a zadní část: 100% polyester Ta¹ eta®
5 knofl íků, 2 přední kapsy s lemováním, nasta-
vitelné poutko na zádech s kovovou sponou,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, pratelné na 30°
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1 € 45,30/Kč 1,145,-

 Max Women
NEOBLU 24.3167
Dámská vesta
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr, 
podšívka a zadní část: 100% polyester Ta¹ eta®
5 knofl íků, 2 přední kapsy s lemováním, nasta-
vitelné poutko na zádech s kovovou sponou,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, pratelné na 30°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 45,30/Kč 1,145,-
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Antoine Men 
NEOBLU | 24.3174

AAAntntntntoine Wommmmmeeeen 
NEON BLULUULBL  | 24.3175

Alfllfl rererereddddd MeMeMen
NNNEOBLUBLUBLB || 24.2 3171 6

 Alfred WWoWoWoWW mememmenn n
NEOBLU || 22424.24.224.3171731777

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Antoine Men
NEOBLU 24.3174
Nepromokavá pánská vosková
bunda
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% polyester Ta¹ eta®
Vypasovaný střih, vodotěsná
(5.000mm vodní sloupec), vodo-
těsné zipy, kapuce se stahovací 
šňůrkou, 2 boční kapsy se zipem,
tepelně svařované švy, zadní strana 
ve tvaru rybího ocasu, pratelné 
na 30°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 86,05/Kč 2,175,-

 Antoine Women
NEOBLU 24.3175
Nepromokavá dámská vosková
bunda
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% polyester Ta¹ eta®
Vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), vodotěsné zipy, kapuce
se stahovací šňůrkou, 2 boční kapsy
se zipem, tepelně svařované švy,
zadní strana ve tvaru rybího ocasu,
pratelné na 30°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 86,05/Kč 2,175,-

 Alfred Men
NEOBLU 24.3176
Pánský krátký kabát
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% 210T polyester
Stojatý límec, knofíková léga s 1 
viditelným knofl íkem a 4 skrytými 
knofl íky, 2 nastavitelná poutka na 
knofl ík na rukávech, zip s dvojitým
jezdcem a knofl íky, 2 přední kapsy 
na knofl ík, 1 rozparek na zádech, 
větrná clona na knofl íky na zádech,
pratelné na 30°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 100,65/Kč 2,545,-

 Alfred Women
NEOBLU 24.3177
Dámský krátký kabát
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% 210T polyester
Knofíková léga s 1 viditelným
knofl íkem a 4 skrytými knofl íky, 2
nastavitelná poutka na knofl ík na
rukávech, zip s dvojitým jezdcem a
knofl íky, 2 přední kapsy na knofl ík, 
pratelné na 30°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 100,65/Kč 2,545,-
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 K500 
Kariban | 20.K5000

K732
Kariban | 20.K732

 K742
Kariban | 20.K742

 Connnnststststannce 
NEONEOBLUBLUBLUBLU | 24.24 3168

Camille 
NEOBLU | 24.3173 1

 Chloe 
NEOBLU | 24.3795

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Šaty s krátkým rukávem
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Klasický vypasovaný střih, rozparek a skrytý zip vzadu, stre-
čová podšívka pro větší pohodlí, francouzské velikosti: prosím 
převeďte podle velikostní tabulky, chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 91,05/Kč 2,305,-

Pouzdrová sukně
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Rozparek a skrytý zip vzadu, strečová podšívka pro větší po-
hodlí, francouzské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky, chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 64,25/Kč 1,625,-

Džíny
390g/m², 99% bavlna-denim, 1% elastan
Poutka na opasek, zip s 1 kovovým knofl íkem, 2 našité zadní 
kapsy, 2 kapsy vpředu a 1 kapsa na lístky, švy v kontrastní 
barvě, francouzské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 33,75/Kč 855,-

Pouzdrová sukně
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr, podšívkovina:
100% polyester Ta¹ eta®
Elastický pas s poutky na opasek, rozparek a skrytý zip vza-
du, francouzské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky, délka po kolena, pratelné na 30°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 50,65/Kč 1,280,-

Šaty s krátkým rukávem
280g/m², 74% polyester, 23% viskóza, 3% elastan
Skrytý zip vzadu, francouzské velikosti: prosím převeďte pod-
le velikostní tabulky, délka po kolena, pratelné na 30°
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1 € 46,50/Kč 1,175,-

Trapézová sukně
280g, 74% polyester, 23% viskóza, 3% elastan
Skrytý zip, štítek TearAway, francouzské velikosti: prosím 
převeďte podle velikostní tabulky, délka po kolena
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 29,60/Kč 750,-
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 K740 
Kariban | 20.K740

 K741 
Kariban | 20.K741

K745
Kariban | 20.K745

K746
Kariban | 20.K746

K755
Kariban | 20.K755

K756
Kariban | 20.K756

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K740
Kariban 20.K740
Pánské chino kalhoty
244g/m², 98% bavlna-twill, 2% elastan, enzy-
maticky prané
Poutka na opasek, zip a knofl ík, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince a 1 kapsy na 
lístky, 2 zadní kapsy s lemováním a zesílený-
mi švy, speciální úprava pro dosažení efektu
obnošení - možné individuální barevné odchylky, 
francouzské velikosti: prosím převeďte podle 
velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 39,15/Kč 990,-

 K741
Kariban 20.K741
Dámské chino kalhoty
244g/m², 98% bavlna-twill, 2% elastan, enzy-
maticky prané
Poutka na opasek, zip a knofl ík, 2 šikmé boční 
kapsy, 2 zadní kapsy s lemováním a zesílený-
mi švy, 1 kapsa na lístek, speciální úprava pro 
dosažení efektu obnošení - možné individuální 
barevné odchylky, francouzské velikosti: prosím
převeďte podle velikostní tabulky
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

20 1 € 39,15/Kč 990,-

 K745
Kariban 20.K745
Pánské kalhoty
140g/m², 100% bavlna popelín
šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince, 2 našité boční 
kapsy a 2 zadní kapsy s patentkou, francouz-
ské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 39,45/Kč 1,000,-

 K746
Kariban 20.K746
Dámské kalhoty
140g/m², 100% bavlna popelín
šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince, 2 našité boční 
kapsy a 2 zadní kapsy s patentkou, francouz-
ské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 39,45/Kč 1,000,-

 K755
Kariban 20.K755
Pánské bermudy
140g/m², 100% bavlna popelín
šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince, 2 našité boční 
kapsy a 2 zadní kapsy s patentkou, francouz-
ské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

25 1 € 36,15/Kč 915,-

 K756
Kariban 20.K756
Dámské bermudy
140g/m², 100% bavlna popelín
šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince, 2 našité boční 
kapsy a 2 zadní kapsy s patentkou, francouz-
ské velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

25 1 € 36,15/Kč 915,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black

fi ne grey

camel

light khaki

beige

dark navy

light charcoal

light khaki

beige

light charcoal

light khaki

beige
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GGusustataveeve MMMenen
NEOBLUBLUU |||| 2424.4.31731731733 88

GGusu tatave WWomomenen 
NEOON BLUU || 24.24.31731799

 Gabbin Men 
NEOBLU | 24.3162

GGaba ini  Women
NEOBLU | 24.3163

GGasaspapard MMenenenn 
NEONEOBLUBLU || 24.2 31831800

GGGasaspapardrd WWomenen
NEONEOBLUBLU || 24.24.3183181

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Gustave Men
NEOBLU 24.3178
Pánské chino kalhoty
335g/m², 98% bavlna, 2% elastan, kepr
Elastický pas s poutky na opasek, zip a knofl ík,
2 zadní kapsy s lemováním, přední šikmé kapsy,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, pratelné na 30°
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56

10 1 € 54,80/Kč 1,385,-

 Gustave Women
NEOBLU 24.3179
Dámské chino kalhoty
335g/m², 98% bavlna, 2% elastan, kepr
Elastický pas s poutky na opasek, zip a knofl ík,
2 zadní kapsy s lemováním, přední šikmé kapsy,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, pratelné na 30°
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

10 1 € 54,80/Kč 1,385,-

 Gabin Men
NEOBLU 24.3162
Pánské oblekové kalhoty
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr
Elastický pas s poutky na opasek, 2 záševky
na hýždích, zipu a knofl íku, zip a knofl ík, 2
zadní kapsy s lemováním, přední šikmé kapsy, 
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, pratelné na 30°, velikost 58 
art.č. 24.162X
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56

10 1 € 52,-/Kč 1,315,-

 Gabin Women
NEOBLU 24.3163
Dámské oblekové kalhoty
204g/m², 66% polyester, 34% viskóza, kepr
Elastický pas s poutky na opasek, 2 záševky
na hýždích, zipu a knofl íku, zip a knofl ík, 2
zadní kapsy s lemováním, přední šikmé kapsy, 
francouzské velikosti: prosím převeďte podle
velikostní tabulky, pratelné na 30°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 52,-/Kč 1,315,-

 Gaspard Men
NEOBLU 24.3180
Pánské džíny
339g/m², 93% bavlna, 5% elastomultiester
(Lycra® T400®-Vlákno), 2% elastan, denim
Rovný střih, poutka na opasek, zip a knofl ík, 2 
kapsy vpředu a 1 kapsa na lístky, 2 zadní kapsy, 
matné kovové knofl íky a nýty, francouzské veli-
kosti: prosím převeďte podle velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

10 1 € 47,-/Kč 1,190,-

 Gaspard Women
NEOBLU 24.3181
Dámské džíny
339g/m², 93% bavlna, 5% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400, 2% elastan, denim
úzký střih, poutka na opasek, zip a knofl ík, 2 
kapsy vpředu a 1 kapsa na lístky, 2 zadní kapsy, 
matné kovové knofl íky a nýty, francouzské veli-
kosti: prosím převeďte podle velikostní tabulky
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 47,-/Kč 1,190,-

deep black

deep khaki

night blue

deep black

deep khaki

night blue

deep black

anthracite 
melange

night blue

deep black

anthracite 
melange

night blue

deep black

brut denim

deep black

brut denim
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 Germain Men 
NEOBLU | 24.3778

 Germain Women 
NEOBLU | 24.3779

Jared Men 
SOLSOL'SS | 2| 25.25.29179

JJaareddd WWWomomomen 
SOLSO 'S | 2255.2918

JJules WWWomommenn
SOLSOL'SS | 2| 5.05 01424

Jululessses Menn 
SOLSOL'S 'S | 2| 2555.14244

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Germain Men
NEOBLU 24.3778
Pánské oblekové kalhoty
200g, 66% polyester, 34% viskóza, mikro-kepr
Rovný střih, elastický pas se šňůrkou, zip, 2 
zadní kapsy s lemováním, přední šikmé kapsy,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle 
velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56

10 1 € 51,95/Kč 1,315,-

 Germain Women
NEOBLU 24.3779
Dámské oblekové kalhoty
200g, 66% polyester, 34% viskóza, mikro-kepr
Rovný střih, elastický pas se šňůrkou, zip, 2 
zadní kapsy s lemováním, přední šikmé kapsy,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle 
velikostní tabulky
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 51,95/Kč 1,315,-

 Jared Men
SOL'S 25.2917
Pánské saténové elastické kalhoty
228g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Těsný střih, poutka na opasek, 2 zadní kapsy s 
lemováním, přední šikmé kapsy, štítek TearAway,
francouzské velikosti: prosím převeďte podle 
velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52

20 1 € 55,20/Kč 1,395,-

 Jared Women
SOL'S 25.2918
Dámské saténové elastické kalhoty
228g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Těsný střih, poutka na opasek, 2 zadní kapsy s 
lemováním, přední šikmé kapsy, kapsa na lístek,
štítek TearAway, francouzské velikosti: prosím
převeďte podle velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 55,20/Kč 1,395,-

 Jules Women
SOL'S 25.0142
Dámské 7/8 kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Úzký střih, pevný pas s poutky na opasek, zip,
zadní zasunovací kapsa s krytem, pohodlné díky
elastanu, francouzské velikosti: prosím převeďte 
podle velikostní tabulky, 7/8 délka
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 49,70/Kč 1,255,-

 Jules Men
SOL'S 25.1424
Pánské kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Úzký střih, pevný pas s poutky na opasek, zip, 2
boční kapsy s lemováním, zadní zasunovací kapsa
s krytem, pohodlné díky elastanu, francouzské 
velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52

20 1 € 49,70/Kč 1,255,-

NEW NEW

deep black

night blue

anthracite 
melange

deep black

night blue

anthracite 
melange

black

creamy dark blue

french navy

black

creamy dark blue

french navy

white

black

chestnut

sunset pink

ultramarine

french navy

white

black

charcoal grey

chestnut

kelly green

poppy red

sunset pink

ultramarine

french navy
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 Tommy
NEOBLU | 24.3200

 Teddy
NEOBLU | 24.32011

Theo
NEONEEOBLU | 24.3202

TTeododoor rr
NEONEOEOBLUU || 24.24 3203

 KXBTIE
Korntex | 76.BTTIEEE

 KXTXTIEE5 5
KorK ntentex | 7676.TITIE5E5

KKKKKXTXTXTXTX IIIIE88888
Korntentetexxx | 7676666.TI.TIE8E8E8

KKKKKKXHK 
KorKK nteex xx |x x  76.KXHK

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Kravata
120g/m², 100% polyester twill, podšívka:
100% 210T polyester
Délka: 150cm, šířka: 7cm
onesize

50 1 € 13,05/Kč 330,-

Motýlek
146g/m², 100% polyester satén
Dá se snadno a rychle nasadit pomocí kovo-
vého háčku, již uvázaný
onesize

100 1 € 7,60/Kč 190,-

Kravata
100% polyester, pletenina, podšívka: 100% 
polyester
Rovný lem, délka: 142cm, šířka: 6,2cm
onesize

50 1 € 13,05/Kč 330,-

Kravata
126g/m², 100% polyester, žakár, podšívka: 
100% polyester
Délka: 150cm, šířka: 7cm
onesize

50 1 € 13,05/Kč 330,-

Motýlek
100% polyester satén
Pro slavnostní příležitosti, dá se snadno a 
rychle nasadit pomocí kovového háčku, již 
uvázaný
onesize

200 50 € 6,-/Kč 150,-

Úzká kravata
100% polyester satén
Délka: 156cm, šířka: 5cm
onesize

200 10 € 8,70/Kč 220,-

Klasická kravata
100% polyester satén
Délka: 145cm, šířka: 8cm
onesize

200 10 € 8,70/Kč 220,-

Kapesní čtverec
100% polyester satén
Jako doplněk k motýlku nebo kravatě,
rozměry: 21x21cm
onesize

200 50 € 2,65/Kč 65,-

deep black

night blue

deep black

night blue

deep black

night blue

deep black

night blue

white black grey silver champagne brown green lime green yellow gold orange red

dark red dark pink light pink pink dark violet violet pale violet light blue blue dark blue navy dark green
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PR750
PPremier | 39.07550

 PR740 
Premier | 39.0740

 PR730 
Premiei r | 39.0730

KP802 
Kariban K-Up | 20.0802

 KP808 
Kariban K-Up | 20.0808

 KXWWB 
Korntex | 76.KWWB

 Charlie 
NEOBLU | 24.3797

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Saténová kravata „Colours“
100% polyester satén, tkaný
Úzký tvar, vhodné šátky položka č. 39.0730 a 39.0740,
rozměry: 144x8,5cm, lze prát v pračce, pratelné na 40°
onesize

72 12 € 13,70/Kč 345,-

Dámský šifonový šátek „Colours“
40g/m², 100% polyester šifón
Lehká dámská šála, vhodná kravata položka č. 39.0750, 
délka: 98cm, šířka: 16,5cm, ruční praní
onesize

48 12 € 12,60/Kč 320,-

Dámský business šátek
100% polyester, tkaný
Vhodné pro sítotisk, vhodná kravata položka č. 39.0750,
rozměry: 140x25cm, ruční mytí
onesize

48 12 € 14,60/Kč 370,-

Polyesterový pásek
100% polyester
Kovová spona tón v tónu, celková délka:
129cm, nastavitelná délka, šířka: 3,5cm
onesize

60 10 € 9,40/Kč 240,-

Klasický kožený opasek
100% italská kůže
Opasek vyrobený v Itálii, celková délka: 
125cm, lze libovolně přizpůsobit velikost
XS-XXL pomocí odnímatelné přezky, šířka:
3,5cm, dodávka v bavlněném sáčku
onesize

40 5 € 43,55/Kč 1,100,-

Pracovní opasek
100% polyester
Kovová spona s klopou, lze zkrátit, délka:
140cm
onesize

120 12 € 10,30/Kč 260,-

Pouzdro na mobilní telefon s držákem 
na karty
100% polyuretan, podšívka: 100% recyklo-
vaný polyester
Nastavitelný popruh, zip, přihrádky na
vizitky, štítek TearAway, Obal na telefon: 
odnímatelný popruh, kroužek na klíče, kapsa
s průhledným okénkem, rozměry: 10x16cm
onesize

100 1 € 27,25/Kč 690,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

black dark grey silver natural khaki chestnut brown bottle olive

oasis green emerald lime apple lemon sunfl ower orange terracotta strawberry red red

burgundy pink fuchsia hot pink aubergine purple rich violet lilac light blue mid blue

steel sapphire royal navy marine blue teal turquoise sage

white black grey silver khaki bottle

emerald gold orange red burgundy fuchsia

magenta purple mid blue royal navy turquoise

white black dark grey light grey lime

yellow red fuchsia royal blue navy black cognac white black red navy deep black
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Kariban | 20.W450 … 314



Workwear 
WORKWEAR .................... 314

SERVICE .................... 348
SAFETY .................... 353



 WK450 
Kariban | 20.W450

 WK650 
Kariban | 20.W650

 WK795 
Kariban | 20.W795

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 WK450
Kariban 20.W450
Pracovní 3-vrstvá so· shellová 
bunda
300g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, uvnitř: mikrofl eece
Odpuzující vodu a nečistoty díky
BIONIC-FINISH®ECO, vodotěsná 
(5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), 3-vrstvá
kapuce se šňůrkou, žebrované man-
žety na rukávech a lemu, 2 boční 
kapsy se zipem, elastický držák 
na pera s 3 přihrádkami na levém
rukávu, lemování v kontrastní barvě, 
poutko na zavěšení, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 54,20/Kč 1,370,-

WK650
Kariban 20.W650
Pracovní parka
Vnější strana: 100% ripstop polyes-
ter, podšívka: 100% polyester
Vodotěsná (10.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (3.000g/m² za
24h), odepínací 3-vrstvá kapuce
v límci, nastavitelné manžety se
suchým zipem, nastavitelný lem se
šňůrkou, 1 vnitřní kapsa se suchým
zipem, 2 boční kapsy a 1 náprsní 
kapsa se zipem, lemování v kon-
trastní barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech a na levé straně, poutko 
na zavěšení, podle normy EN343:
2019 třída 3, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 91,90/Kč 2,325,-

 WK795
Kariban 20.W795
Pracovní kalhoty s multi-kapsami
255g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Zesílený trojitý šev v rozkroku,
přední zip vpředu s knofl íkem, různé 
kapsy na nářadí, 2 zadní kapsy, 2
boční kapsy, 1 boční kapsa, fran-
couzské velikosti: prosím převeďte 
podle velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 –
52 – 54 – 56 – 58

20 5 € 40,25/Kč 1,020,-

NEW NEW

NEW

MEM-
BRANE

black/forest 
green

black/yellow

black/orange

black/red

navy/dark grey

navy/royal blue

black

navy

black

convoy grey

navy
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 WK304 
Kariban | 20.W304

 WK210 
Kariban | 20.W210

 WK404 
Kariban | 20.W404

 WK904 
Kariban | 20.W904

 WK304
Kariban 20.W304
Pracovní tričko
190g/m², 60% česaná bavlna, 40%
recyklovaný polyester
Vypasovaný střih, kulatý výstřih z
žebrovaného úpletu, krční lemovka 
v kontrastní barvě, dvojité švy 
na rukávech a lemu, lemování v
kontrastní barvě, protižmolkovací 
předúprava, štítek TearAway, pratel-
né na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

50 10 € 14,25/Kč 360,-

 WK210
Kariban 20.W210
Pracovní polo
220g/m², 60% česaná bavlna, 40%
recyklovaný polyester
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený 
límec, knofl íková léga se 2 knofl íky 
tón v tónu, krční lemovka, dvojité 
švy na lemu, boční rozparky v kon-
trastní barvě, lemování v kontrastní 
barvě, protižmolkovací předúprava,
štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

30 5 € 20,10/Kč 510,-

 WK404
Kariban 20.W404
Pracovní mikina s 1/4 zipem
280g/m², 60% certifi kovaná bio
bavlna, 40% recyklovaný polyester, 
kartáčovaný 3-přízový fl eece
Stojatý límec, půlměsícová podsádka
na krku, krční lemovka v kontrastní 
barvě, vsazené rukávy, žebrované
manžety na rukávech a lemu, elas-
tický držák na pera s 3 přihrádkami
na levém rukávu, lemování v
kontrastní barvě, LSF (low shrinkage 
fl eece) pro menší smrštění, štítek 
TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

20 5 € 33,90/Kč 860,-

 WK904
Kariban 20.W904
Pracovní fl eecová bunda
280g/m², 100% recyklovaný po-
lyester, protižmolkový mikrofl eece
Krční lemovka v kontrastní barvě, 
lem a manžety s elastanem, 2
boční kapsy a 1 náprsní kapsa se
zipem, elastický držák na pera s
3 přihrádkami na levém rukávu,
lemování v kontrastní barvě, poutko
na zavěšení, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 30,10/Kč 760,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

NEW

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

NEW

RECYCLED
POLYESTER

black/forest 
green

black/yellow

black/orange

black/red

navy/dark grey

navy/royal blue

black/forest 
green

black/yellow

black/orange

black/red

navy/dark grey

navy/royal blue

black/forest 
green

black/yellow

black/orange

black/red

navy/dark grey

navy/royal blue

black/forest 
green

black/yellow

black/orange

black/red

navy/dark grey

navy/royal blue
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 MB 6234 
Myrtle Beach | 03.6234

 JN 890 
James & Nicholson | 02.0890

 JN 889 
James & Nicholson | 02.0889

 JN 892 James & 
Nicholson | 02.0892

 JN 891 James & 
Nicholson | 02.0891

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

Recycled PolyesterRecycled PolyesterRecycled PolyesterRecycled PolyesterRecyklovaný po-Recycled PolyesteRecycled PolyesteRecycled PolyesteRecycled PolyesteRecycled PolyestRecycled PolyestRecycled Polyestlyesterled Polled Polled Polled Polled Polll

 MB 6234
Myrtle Beachy 03.6234
6 panelová pracovní kšiltovka - Solid
100% recyklovaný polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, laminované
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, látková páska v 
matné stříbrné barvě s kovovou sponou a očkem, refl exní prvky
(bez ochranné funkce)
onesize

144 24 € 11,90/Kč 300,-

Pánské pracovní tričko - Solid
160g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, manžety u krku s elastanem, lemování v kon-
trastní barvě v přední a zadní části, UV ochrana 50+, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 16,60/Kč 420,-

Dámské pracovní tričko - Solid
160g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, krční lemovka, manžety u krku s
elastanem, lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části,
UV ochrana 50+, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 16,60/Kč 420,-

Pánské pracovní polo - Solid
200g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Pletený límec a manžety, knofl íková léga se 3 knofl íky tón v 
tónu, lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části, UV 
ochrana 50+, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 22,10/Kč 560,-

Dámské pracovní polo - Solid
200g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený límec a manžety, knofl íková 
léga se 4 knofl íky tón v tónu, lemování v kontrastní barvě v
přední a zadní části, UV ochrana 50+, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 22,10/Kč 560,-
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 JN 881 
James & Nicholson | 02.0881

 JN 883 
James & Nicholson | 02.0883

 JN 885 
James & Nicholson | 02.0885

 JN 882 
James & Nicholson | 02.0882

 JN 884 
James & Nicholson | 02.0884

 JN 886 
James & Nicholson | 02.0886

leichte So° shellg t ° eeichte So° sheleichte So°sheleichte So°sheleichte So°sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° shel

leichte So° shellleichte So°shellg t ° eeichte So° sheleichte So°sheleichte So°sheleichte So°shelg t ° eLight So° sheeichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° sheleichte So° shel

Summer So° shellSommer So° shellSommer So° shellSommer So° shellSommer So° shellmer So° mer So° mer So° mer So° mer So° mer So°mer So°

Summer So° shellSommer So° shellSommer So° shellSommer So° shellSommer So° shellmer So° mer So° mer So° mer So° mer So° mer So°mer So°

Winter So° shellWinter So°shellWinter So°shellWinter So°shellWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shel

Winter So° shellWinter So° shellWinter So° shellWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shelWinter So° shel

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní so· shellová lehká vesta - Solid
250g/m², 100% polyester, vnitřní strana: interlock
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
stojatý límec, elastický okraj na průramcích, plný podšitý zip 
s větrnou clonou a ochranou brady, YKK zipy, skryté knofl íky
a zipy, boční kapsy a vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s
volnou klopou pro snadné zušlechtění, různé vnitřní kapsy,
prodloužená záda, robustní a odolný soº shellový materiál, 
refl exní prvky (bez ochranné funkce) na kapsách, rameni a 
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 60,80/Kč 1,540,-

Pracovní so· shellová vesta - Solid
320g/m², 100% polyester, vnitřní podšívka: fl eece
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
stojatý límec, elastický okraj na průramcích, plný podšitý zip 
s větrnou clonou a ochranou brady, YKK zipy, skryté knofl íky
a zipy, boční kapsy a vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s
volnou klopou pro snadné zušlechtění, různé vnitřní kapsy,
prodloužená záda, robustní a odolný soº shellový materiál, 
refl exní prvky (bez ochranné funkce) na kapsách, rameni a 
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 76,30/Kč 1,930,-

Pracovní so· shellová polstrovaná vesta - Solid
100% polyester, polstrování: 100% polyester, podšívka: 
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, plný podšitý 
zip s větrnou clonou a ochranou brady, YKK zipy, skryté 
knofl íky a zipy, boční kapsy a vnitřní kapsa se zipem, náprsní 
kapsa s volnou klopou pro snadné zušlechtění, různé vnitřní 
kapsy, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na zádech, 
robustní a odolný soº shellový materiál, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) na kapsách, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 88,60/Kč 2,240,-

Pracovní so· shellová lehká bunda - Solid
250g/m², 100% polyester, vnitřní strana: interlock
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h),
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, YKK zipy, skryté knofl íky a zipy, boční kapsy a vnitřní 
kapsa se zipem, náprsní kapsa s volnou klopou pro snadné 
zušlechtění, různé vnitřní kapsy, prodloužená záda, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce) na kapsách, rukávech, rameni
a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 80,30/Kč 2,030,-

Pracovní so· shellová bunda - Solid
320g/m², 100% polyester, vnitřní podšívka: fl eece
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta 
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, YKK zipy, skryté knofl íky a zipy, boční kapsy a vnitřní 
kapsa se zipem, náprsní kapsa s volnou klopou pro snadné
zušlechtění, různé vnitřní kapsy, prodloužená záda, robustní 
a odolný soº shellový materiál, refl exní prvky (bez ochranné 
funkce) na kapsách, rukávech, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 98,40/Kč 2,490,-

Pracovní so· shellová polstrovaná bunda - Solid
100% polyester, polstrování: 100% polyester, podšívka: 
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, odnímatelná 
nastavitelná kapuce, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní 
manžeta na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a
ochranou brady, YKK zipy, skryté knofl íky a zipy, boční kapsy 
a vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s volnou klopou
pro snadné zušlechtění, různé vnitřní kapsy, prodloužená 
záda, přístup k zušlechtění na zádech, robustní a odolný
soº shellový materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce) 
na kapsách, rukávech, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 130,20/Kč 3,295,-
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 JN 888 
James & Nicholson | 02.0888

 JN 894 
James & Nicholson | 02.0894

 JN 893 
James & Nicholson | 02.0893

 JN 898 
James & Nicholson | 02.0898

 JN 897 
James & Nicholson | 02.0897

 JN 895 
James & Nicholson | 02.0895

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní kabát - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Skrytá knofl íková léga s normálními knofl íky, 2 boční kapsy, 
náprsní kapsa s přihrádkou na pero, 3-tý šev odolný proti
roztržení, robustní a odolná směsová tkanina, melanžový
vzhled, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 47,-/Kč 1,190,-

Pánská pracovní mikina - Solid
290g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, žebrované manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, YKK zipy, 2 boční kapsy se skrytým zipem,
lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 43,10/Kč 1,090,-

Dámská pracovní mikina - Solid
290g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, žebrované manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, YKK zipy, 2 boční kapsy se skrytým zipem, 
lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 43,10/Kč 1,090,-

Pánská pracovní pletená fl eecová bunda - Solid
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec, válcované okraje, plný podšitý zip s ochranou 
brady, YKK zipy, 2 boční kapsy se skrytým zipem, 2 vnitřní 
kapsy, melanžový vzhled, zdrsněná vnitřní strana, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce) na zipu, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 56,90/Kč 1,440,-

Dámská pracovní pletená fl eecová bunda - Solid
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, válcované okraje, plný 
podšitý zip s ochranou brady, YKK zipy, 2 boční kapsy se 
skrytým zipem, 2 vnitřní kapsy, melanžový vzhled, zdrsněná 
vnitřní strana, refl exní prvky (bez ochranné funkce) na zipu, 
rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 56,90/Kč 1,440,-

Pracovní mikina s 1/2 zipem - Solid
290g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, žebrované manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, YKK zip, lemování v kontrastní barvě v 
přední a zadní části, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 39,40/Kč 995,-
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 JN 878 
James & Nicholson | 02.0878

 JN 879 
James & Nicholson | 02.0879

 JN 887 
James & Nicholson | 02.0887

 JN 880 
James & Nicholson | 02.0880

 JN 1810 
James & Nicholson | 02.1810

 JN 1809 
James & Nicholson | 02.1809

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní kalhoty - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pružný pas s poutky na opasek, oblast kolen zesílená tka-
ninou Cordura®, YKK zipy, skryté knofl íky a zipy, zasouvací 
kapsy, různé kapsy na nářadí, 2 kapsy na zip, kapsa na 
pravítko a kapsa na pero vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa 
na mobilní telefon, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní a
odolná směsová tkanina, refl exní prvky (bez ochranné funk-
ce) na kapsách, přední a zadní straně, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 
02.878S, střední 02.878M/02.878X, dlouhé 02.878L,
velikost 62 Art.č. 02.878X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 74,80/Kč 1,890,-

Pracovní kalhoty s laclem - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Nastavitelný lacl s elastickými popruhy, pružný pas s poutky
na opasek, oblast kolen zesílená tkaninou Cordura®, YKK
zipy, všechny knofl íky a zipy jsou zakryty, zasouvací kapsy, 
různé kapsy na nářadí, 3 kapsy na zip, kapsa na pravítko a
kapsa na pero vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa na mobil-
ní telefon, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní a odolná
směsová tkanina, refl exní prvky (bez ochranné funkce) na 
kapsách, přední a zadní straně, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 
02.879S, střední 02.879M/02.879X, dlouhé 02.879L,
velikost 62 Art.č. 02.879X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

2020 11 € 85,80/Kč 2,170,-€ 85,80/Kč 2,170,-

Pracovní overal - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Zesílená oblast kolen, skrytý dvoucestný zip YKK, 2 zasou-
vací kapsy, různé kapsy na nářadí, 2 zadní kapsy s klopou,
kapsa na mobilní telefon, kapsa na pravítko, 1 kapsa na zip, 
3-tý šev odolný proti roztržení, elastický lem a pohybový
záhyb na zádech, přístup k zušlechtění v oblasti hrudníku,
robustní a odolná směsová tkanina, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) na kapsách, ramenou, na zádech a nohavi-
cích, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 106,80/Kč 2,700,-

Pracovní bermudy - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pružný pas s poutky na opasek, YKK zipy, skryté knofl íky a
zipy, zasouvací kapsy, 2 kapsy na zip, kapsa na pravítko a
kapsa na pero vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa na mobil-
ní telefon, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní a odolná
směsová tkanina, refl exní prvky (bez ochranné funkce) na 
kapsách, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, velikost 62 
Art.č. 02.880X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 52,60/Kč 1,330,-

Pánská pracovní mikina Doubleface - Solid
380g/m², 55% polyester, 45% bavlna
2-vrstvá konstrukce, vnitřní strana: fl eece, vnější strana: 
žerzejová látka, stojatý límec, elastické manžety na rukávech
a spodním lemu, YKK zipy, klokaní kapsa se skrytými zipy,
refl exní přední zip (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

25 1 € 52,20/Kč 1,320,-

Dámská pracovní bunda - Solid
380g/m², 55% polyester, 45% bavlna
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá konstrukce, vnější strana: 
žerzejová látka, vnitřní strana: fl eece, stojatý límec, elastické 
manžety na rukávech a spodním lemu, YKK zipy, klokaní kap-
sa se skrytými zipy, refl exní přední zip (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 52,20/Kč 1,320,-
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 MB 6574 
Myrtle Beach | 03.6574

 JN 827 
James & Nicholson | 02.0827

 JN 1824 
James & Nicholson | 02.1824

 JN 1823 
James & Nicholson | 02.1823

 JN 828 
James & Nicholson | 02.0828

 JN 1826 
James & Nicholson | 02.1826

 JN 1825 
James & Nicholson | 02.1825

 MB 6574
Myrtle Beachy 03.6574
6 panelová pracovní kšiltovka - Strong
100% bavlna
Vhodná ke kolekci pracovních oděvů JN, polstrované potítko, 
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů v kon-
trastní barvě, kovová spona v matné stříbrné barvě s drukem a 
kovovým očkem, materiály pro náročné použití
onesize

144 24 € 11,20/Kč 285,-

Pracovní tričko - Strong
165g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , lemování a vsadky
v kontrastní barvě, regulující vlhkost a
rychleschnoucí, lehké a pohodlné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

50 1 € 19,-/Kč 480,-

Pánské pracovní tričko - Strong
180g/m², 50% recyklovaný polyester,
50% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna
Kulatý výstřih s elastanem, krční lemov-
ka, vsadky v kontrastní barvě na boku 
a rameni, odolný materiál, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

10 5 € 16,60/Kč 420,-

Dámské pracovní tričko - Strong
180g/m², 50% recyklovaný polyester,
50% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih
s elastanem, krční lemovka, vsadky
v kontrastní barvě na boku a rameni,
odolný materiál, pratelné na 60°, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 16,60/Kč 420,-

Pánské pracovní piqué polo - Strong
165g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , pletený polokoši-
lový límec s pruhy v kontrastní barvě,
knofl íková léga se 3 knofl íky, lemování 
a vsadky v kontrastní barvě, regulující 
vlhkost a rychleschnoucí, lehké a po-
hodlné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

50 1 € 24,80/Kč 625,-

Pánské pracovní polo - Strong
200g/m², 50% recyklovaný polyester, 
50% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna
Lehce vypasovaný střih, pletený 
polokošilový límec, knofl íková léga se 
3 knofl íky tón v tónu, krční lemovka,
vsadky v kontrastní barvě na boku a
rameni, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

50 5 € 23,20/Kč 585,-

Dámské pracovní polo - Strong
200g/m², 50% recyklovaný polyester,
50% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna
Lehce vypasovaný střih, pletený 
polokošilový límec, knofl íková léga se 
4 knofl íky tón v tónu, krční lemovka, 
vsadky v kontrastní barvě na boku a
rameni, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 23,20/Kč 585,-

BIO
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BIO
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RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Workwear STRONG

white/car-
bon/black

black/car-
bon/white

dark green/
black/white

red/black/
white

navy/navy/
white

white/carbon black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy



 JN 822 
James & Nicholson | 02.0822

 JN 845 
James & Nicholson | 02.0845

 JN 825 
James & Nicholson | 02.0825

 JN 821 
James & Nicholson | 02.0821

 JN 844 
James & Nicholson | 02.0844

 JN 824 
James & Nicholson | 02.0824
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní vesta - Strong
260g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna, vsadky: 
100% polyamid
Stojatý límec s fl eecovou vnitřní stranou, oblast ramen zesí-
lená tkaninou Cordura®, plný podšitý zip s větrnou clonou,
boční kapsy, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, velké větrací otvory na zádech, robustní a odolná 
směsová tkanina, refl exní prvky (bez ochranné funkce) v 
přední a zadní části, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 72,-/Kč 1,820,-

Pracovní vesta - Strong
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná (2.000g/m² za 24h), stojatý límec, oblast ramen 
zesílená tkaninou Cordura®, podšitý zip s větrnou clonou,
vnitřní kapsa, boční kapsy a náprsní kapsa se zipem, robustní 
soº shellový materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce)
na průramcích a zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 76,30/Kč 1,930,-

Pracovní zimní so· shellová vesta - Strong
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, oblast 
ramen zesílená tkaninou Cordura®, plný podšitý zip s větrnou 
clonou, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa se zipem,
náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní telefon,
přístup k zušlechtění na zádech, refl exní prvky (bez ochranné
funkce) na přední a zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 85,90/Kč 2,175,-

Pracovní bunda - Strong
260g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna, vsadky:
100% polyamid
Stojatý límec s fl eecovou vnitřní stranou, oblast ramen 
zesílená tkaninou Cordura®, vnitřní oteplovací manžety na
rukávech, plný podšitý zip s větrnou clonou, boční kapsy,
náprsní kapsy, velké větrací otvory na zádech, robustní a
odolná směsová tkanina, refl exní prvky (bez ochranné funk-
ce), pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 80,60/Kč 2,040,-

Pracovní letní so· shellová bunda - Strong
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná (2.000g/m² za 24h), stojatý límec, oblast ramen 
zesílená tkaninou Cordura®, podšitý zip s větrnou clonou,
vnitřní kapsa, boční kapsy a náprsní kapsa se zipem, robustní 
soº shellový materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce)
na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 98,40/Kč 2,490,-

Pracovní zimní so· shellová bunda - Strong
320g/m², 100% polyester, vsadky: 100% polyamid
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, odnímatelná 
nastavitelná kapuce, oblast ramen zesílená tkaninou Cordu-
ra®, vnitřní oteplovací manžety na rukávech, plný podšitý zip 
s větrnou clonou, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa
se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, přístup k zušlechtění na zádech, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 112,10/Kč 2,835,-

* tato barva není k dispozici pro 02.0822

* tato barva není k dispozici pro 02.0821
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white/carbon black/black* black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

white/carbon black/black* black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy
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 JN 856 
James & Nicholson | 02.0856

 JN 855 
James & Nicholson | 02.0855

 JN 842 
James & Nicholson | 02.0842

 JN 841 
James & Nicholson | 02.0841

Pánská pracovní fl eecová vesta - Strong
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, elastické soº shellové vložky v kontrastní barvě na 
stranách, snadno udržovatelný, protižmolkovací mikrofl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

Dámská pracovní fl eecová vesta - Strong
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, podšitý zip s ochranou 
brady, 2 boční kapsy se zipem, elastické soº shellové vložky 
v kontrastní barvě na stranách, snadno udržovatelný, protiž-
molkovací mikrofl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 38,60/Kč 975,-

Pánská pracovní mikrofl eecová bunda - Strong
280g/m², 100% polyester, protižmolkový mikrofl eece
Stojatý límec, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy a 
1 kapsa na rukávu se zipem, elastické soº shellové vložky v
kontrastní barvě na rukávech a po stranách
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

25 1 € 47,-/Kč 1,190,-

Dámská pracovní mikrofl eecová bunda - Strong
280g/m², 100% polyester, protižmolkový mikrofl eece
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, podšitý zip s ochranou 
brady, 2 boční kapsy a 1 kapsa na rukávu se zipem, elastické 
soº shellové vložky v kontrastní barvě na rukávech a po 
stranách
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 47,-/Kč 1,190,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/carbon black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

Workwear STRONG



 JN 1832 
James & Nicholson | 02.0132

 JN 1833 
James & Nicholson | 02.0133

 JN 835 
James & Nicholson | 02.0835

 JN 832 
James & Nicholson | 02.0832

 JN 833 
James & Nicholson | 02.0833

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1832
James & Nicholson 02.0132
Pracovní kalhoty „Modern Style“ - Strong
260g/m², vnější látka: 65% recyklovaný polyester, 32% bio 
bavlna, 3% elastan, lem: 100% polyamid
Úzký střih, pružný pas s poutky na opasek, YKK zipy, 
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, polstrované kapsy na
kolenách vyztužené tkaninou Cordura®, 2 kapsy na zip, kapsa 
na mobilní telefon, kapsa na pravítko, přihrádka na pero,
3-tý šev odolný proti roztržení, robustní a odolný materiál,
elastický materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce), 
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, k dispozici ve 3 délkách, 
ve webshopu: krátké 02.132S, střední 02.132M/02.132X,
dlouhé 02.132L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

10 1 € 83,-/Kč 2,100,-

 JN 1833
James & Nicholson 02.0133
Pracovní kalhoty s laclem - Strong
260g/m², vnější látka: 65% recyklovaný polyester, 32% bio 
bavlna, 3% elastan, lem: 100% polyamid
Nastavitelný lacl s elastickými popruhy, pružný pas s poutky
na opasek, YKK zipy, zasouvací kapsy, různé kapsy na
nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené tkaninou
Cordura®, prostorná kapsa se zipem uvnitř na laclu, 3-tý šev
odolný proti roztržení, refl exní prvky (bez ochranné funkce), 
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, k dispozici ve 3 délkách, 
ve webshopu: krátké 02.133S, střední 02.133M/02.133X,
dlouhé 02.133L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

10 1 € 99,70/Kč 2,520,-

Pracovní kraťasy - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid
Elastický pas s poutky na opasek, 2 kapsy na zip, kapsy
vyztužené tkaninou Cordura®, různé kapsy a kapsy na nářadí, 
robustní 3-tý šev, vylepšené provedení, pratelné na 60°, 
velikost 62 Art.č. 02.835X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 47,90/Kč 1,210,-

Pracovní kalhoty - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid 
Cordura®
Elastický pas s poutky na opasek, polstrované kapsy na kolenách 
vyztužené tkaninou Cordura®, 2 kapsy na zip, různé kapsy a
kapsy na nářadí, robustní tkanina, refl exní prvky (bez ochranné 
funkce) vpředu a vzadu, pratelné na 60°, k dispozici ve 3 dél-
kách, ve webshopu: krátké 02.832S, střední 02.832M/02.832X, 
dlouhé 02.832L, od velikosti 62 art. č. 02.832X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 72,60/Kč 1,835,-

Pracovní kalhoty s laclem - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid
Cordura®
Nastavitelný lacl s elastickými popruhy, elastický pas s poutky 
na opasek, polstrované kapsy na kolenách vyztužené tkani-
nou Cordura®, 2 kapsy na zip, různé kapsy a kapsy na nářadí,
robustní 3-tý šev, vylepšené provedení, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) vpředu a vzadu, pratelné na 60°, velikost 
62 Art.č. 02.833X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1 € 84,20/Kč 2,130,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER
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POLYESTER
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white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black
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black red/black
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carbon/black stone/black
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black red/black
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white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/
black red/black

royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/
black red/black

royal/navy navy/navy
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dark green/
black red/black
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 JN 860 
James & Nicholson | 02.0860

 JN 859 
James & Nicholson | 02.0859

 JN 858 
James & Nicholson | 02.0858

 JN 857 
James & Nicholson | 02.0857

Pánské pracovní tričko - Color
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, manžety u krku s elastanem, vsadky v 
kontrastní barvě na boku a rameni, lemování na přední části 
ramen, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 16,60/Kč 420,-

Dámské pracovní tričko - Color
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, krční lemovka, manžety u krku s 
elastanem, vsadky v kontrastní barvě na boku a rameni,
lemování na přední části ramen, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 16,60/Kč 420,-

Pánské pracovní piqué polo - Color
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, knofl í-
ková léga se 3- knofl íky, krční lemovka, pruhy v kontrastní 
barvě na límci, vsadky v kontrastní barvě na boku a rameni,
lemování na přední části ramen, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 23,20/Kč 585,-

Dámské pracovní piqué polo - Color
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový límec a manže-
ty na rukávech, knofl íková léga se 4- knofl íky, krční lemovka, 
pruhy v kontrastní barvě na límci, vsadky v kontrastní barvě 
na boku a rameni, lemování na přední části ramen, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 23,20/Kč 585,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/royal black/lime green carbon/red brown/stone dark green/
gorange red/navy royal/white navy/turquoise

white/royal black/lime green carbon/red brown/stone dark green/
gorange red/navy royal/white navy/turquoise

Workwear COLOR



 JN 850 
James & Nicholson | 02.0850

 JN 852 
James & Nicholson | 02.0852

 JN 854 
James & Nicholson | 02.0854

 JN 849 
James & Nicholson | 02.0849

 JN 851 
James & Nicholson | 02.0851

 JN 853 
James & Nicholson | 02.0853
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní vesta - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu 
elastanu, vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, 
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté 
knofl íky a zipy, náprsní kapsa s klopou a suchým zipem, boč-
ní kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa se zipem, uvnitř kapsa
na mobilní telefon, elastické lehké kvalitní plátno, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce) v přední a zadní části, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 58,10/Kč 1,470,-

Pracovní letní so· shellová vesta - Color
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta 
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, zakryté knofl íky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a
vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa
na mobilní telefon, prodloužená záda, robustní a odolný
soº shellový materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce)
na přední a zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 69,10/Kč 1,750,-

Pracovní zimní so· shellová vesta - Color
320g/m², vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyester, polstrování: 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, ergonomicky 
tvarované rukávy, vnitřní oteplovací manžety na rukávech,
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté 
knofl íky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa 
se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na zádech, 
robustní a odolný soº shellový materiál, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 83,-/Kč 2,100,-

Pracovní bunda - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu 
elastanu, vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, 
ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta na rukávu, 
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté
knofl íky a zipy, náprsní kapsa s klopou a suchým zipem,
boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa se zipem, uvnitř 
kapsa na mobilní telefon, elastické lehké kvalitní plátno, re-
fl exní prvky (bez ochranné funkce) na rukávech a na zádech, 
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 80,30/Kč 2,030,-

Pracovní letní so· shellová bunda - Color
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta 
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, zakryté knofl íky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a
vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa
na mobilní telefon, prodloužená záda, robustní a odolný
soº shellový materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce)
na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 94,10/Kč 2,380,-

Pracovní zimní so· shellová bunda - Color
320g/m², vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyester, polstrování: 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fl eecu, ergonomicky 
tvarované rukávy, vnitřní oteplovací manžety na rukávech,
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté 
knofl íky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa 
se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na zádech, 
robustní a odolný soº shellový materiál, refl exní prvky (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 110,80/Kč 2,805,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/lime green

brown/stone dark green/
gorange

red/navy carbon/red

royal/white navy/turquoise

white/royal black/lime green

carbon/red brown/stone

dark green/
gorange red/navy

royal/white navy/turquoise

Workwear COLOR
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 JN 868 
James & Nicholson | 02.0868

 JN 870 
James & Nicholson | 02.0870

 JN 869 
James & Nicholson | 02.0869

 JN 868
James & Nicholson 02.0868
Pracovní mikina s 1/2 zipem - 
Color
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Žebrované manžety na okraji rukávů 
a spodní lem s elastanem, vsadky v
kontrastní barvě na boku a rameni, 
lemování na přední části ramen,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 39,40/Kč 995,-

JN 870
James & Nicholson 02.0870
Pánská pracovní mikina - Color
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Žebrované manžety na okraji rukávů 
a spodní lem s elastanem, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, vsadky v 
kontrastní barvě na boku a rameni, 
lemování na přední části ramen,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 43,10/Kč 1,090,-

JN 869
James & Nicholson 02.0869
Dámská pracovní mikina - Color
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce vypasovaný střih, žebrované 
manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, 2 boční kapsy se
skrytým zipem, vsadky v kontrastní 
barvě na boku a rameni, lemování 
na přední části ramen, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 5 € 43,10/Kč 1,090,-
BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/royal

black/lime green

carbon/red

brown/stone

dark green/orange

red/navy

royal/white

navy/turquoise

Workwear COLOR



 JN 872 
James & Nicholson | 02.0872

 JN 847 
James & Nicholson | 02.0847

 JN 848 
James & Nicholson | 02.0848

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní bermudy - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu elasta-
nu, pružný pas s poutky na opasek, zakryté knofl íky a zipy,
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, kapsa na pravítko,
kapsa na mobilní telefon a kapsa na pero, 3-tý šev odolný 
proti roztržení, elastické lehké kvalitní plátno, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce, velikost 62 Art.č. 02.872X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 49,80/Kč 1,260,-

Pracovní kalhoty - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu elasta-
nu, pružný pas s poutky na opasek, zakryté knofl íky a zipy, 
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, kapsa na pravítko,
kapsa na mobilní telefon a kapsa na pero, 3-tý šev odolný 
proti roztržení, elastické lehké kvalitní plátno, refl exní prvky 
(bez ochranné funkce) na přední a zadní straně, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce, k dostání ve 2 délkách: krátké
02.847S, normální 02.847M/02.847X, od velikosti 62 art.
č. 02.847X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 72,-/Kč 1,820,-

Pracovní kalhoty s laclem - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu 
elastanu, nastavitelný lacl s elastickými popruhy, pružný pas
s poutky na opasek, zakryté knofl íky a zipy, zasouvací kapsy, 
různé kapsy na nářadí, kapsa na pravítko, kapsa na mobilní 
telefon a kapsa na pero, prostorná kapsa se zipem uvnitř na 
laclu, 3-tý šev odolný proti roztržení, elastické lehké kvalitní 
plátno, refl exní prvky (bez ochranné funkce) na přední a 
zadní straně, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, velikost 62 
Art.č. 02.848X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 82,90/Kč 2,095,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/royal black/lime green

carbon/red brown/stone

dark green/orange red/navy

royal/white navy/turquoise

white/royal black/lime green brown/stone dark green/
gorange

red/navy carbon/red royal/white navy/turquoise

white/royal

black/lime green

brown/stone

dark green/
gorange

red/navy

carbon/red

royal/white

navy/turquoise

Workwear COLOR
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JJJNN 838
Jamammmes esees & Nicholson | 02.0838

JN 837
James & Nicholson | 02.0837

JJJJN 866
James s & N&&&& icholson | 02.0866

JJNNNN 8865
JamJamJames es && Nicholson | 02.02.2.2.2. 865

JN 833330
James & NNNNNicholson | 02.0830

JJJJNN 82882822999 
JamJammes es & N NNNichii olson | 002.0.00.008298

Polyester/Baum–Pol
wolle Mischgewebewolle Mischgewebe

on Polyester/Baum–Polyester/Baum–Polyester/Baum–Polyester/Baum–
le Mischgewele Mischgewele Mischgewele Mischgew

olyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baum
e c gee sc gee sc gee sc ge Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgew

Polyester/Baum–Pol
wolle Mischgewebewolle Mischgewebe

on Polyester/Baum–Polyester/Baum–Polyester/Baum–Polyester/Baum–
le Mischgewele Mischgewele Mischgewele Mischgew

olyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baumolyester/Baum
e c gegee Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgewe Mischgew

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 838
James & Nicholson 02.0838
Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, manžety u krku s elastanem, 
směs materiálů pro optimální zachování tvaru a
odolnost proti praní, pratelné na 60°, lze sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

100 10 € 13,70/Kč 345,-

 JN 837
James & Nicholson 02.0837
Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, ženský výstřih do V, krční 
lemovka, manžety u krku s elastanem, směs ma-
teriálů pro optimální zachování tvaru a odolnost
proti praní, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

100 10 € 13,70/Kč 345,-

 JN 866
James & Nicholson 02.0866
Pánské pracovní polo s náprsní kapsou, dl.
rukáv
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knofl íková léga se 3 
knofl íky, krční lemovka, volná etiketa na krku pro
snadný potisk a výšivku, manžety na rukávech s
elastanem, náprsní kapsa s klopou a knofl íkem,
volná náprsní kapsa pro snadné zušlechtění,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

30 10 € 26,30/Kč 665,-

 JN 865
James & Nicholson 02.0865
Dámské pracovní polo s náprsní kapsou, dl. 
rukáv
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilo-
vý límec, knofl íková léga se 4 knofl íky, krční 
lemovka, volná etiketa na krku pro snadný potisk
a výšivku, manžety na rukávech s elastanem,
náprsní kapsa s klopou a knofl íkem, volná náprsní 
kapsa pro snadné zušlechtění, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 26,30/Kč 665,-

 JN 830
James & Nicholson 02.0830
Pánské pracovní piqué polo
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knofl íková léga se 
3 knofl íky, krční lemovka, volná etiketa na krku 
pro snadný potisk a výšivku, pletené manžety na 
rukávech, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, 
optimální zachování tvaru a odolnost proti praní
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 10 € 23,20/Kč 585,-

 JN 829
James & Nicholson 02.0829
Dámské pracovní piqué polo
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knofl íková léga se 
4 knofl íky, krční lemovka, volná etiketa na krku 
pro snadný potisk a výšivku, pletené manžety 
na rukávech, boční rozparky, pratelné na 60°,
lze sušit v sušičce, optimální zachování tvaru a
odolnost proti praní
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 23,20/Kč 585,-

white

black

carbon

dark grey

grey heather

stone

brown

dark green

lime green

orange

gold yellow

red

wine

aqua

royal

navy

turquoise
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 JN 840 
James & Nicholson | 02.0840

 JN 831 
James & Nicholson | 02.0831

 JN 836 
James & Nicholson | 02.0836

JJJJJN 8446 6
Jamammmmeees e & Nichicholsolson on | 0| 0| 0| 0| 2 02.0000084688468468468

 JNNN 888688 7777
James & & N&& & ichholsolsoo ono | 002.02.0086786777

 JNNNN 87878787874 44
Jamamames && N& NNN&& icicichcic olson | 02.0874

 JN 878787873 3
James & N NNNNichholsolsonon | 0| 0|| 2.02.0.02.08738738733

d h ß
widerstandsfähig gegen widerstandsfähig gegen

Sonne und SchweissSonne und SchweißSonne und Schweiß
g g gg g g

ne und Schne und Schne und Schne und Sch
iderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegiiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gegeiderstandsfähig gege

p tuund Sund Sund Sund Sund Sund Sund S

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Žebrované manžety na krku, rukávech a lemu, odolný 
materiál, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 29,20/Kč 740,-

Pracovní mikina s 1/2 zipem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Elastické žebrované manžety na okraji rukávů a na spodním
lemu, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 39,40/Kč 995,-

Mikina se stojáčkem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, elastické žebrované manžety na rukávech a 
v pase, 2 boční kapsy se skrytým zipem, zdrsněná vnitřní 
strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 43,20/Kč 1,095,-

Pánské pracovní polo s náprsní kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený límec, knofl íková léga se 3- knofl íky,
krční lemovka, volná etiketa na krku pro 
snadný potisk a výšivku, pletené manžety
na rukávech, náprsní kapsa s klopou a
knofl íkem, volná náprsní kapsa pro snadné 
zušlechtění, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 10 € 23,60/Kč 595,-

Dámské pracovní polo s náprsní kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový 
límec a manžety na rukávech, knofl íková léga 
se 4 knofl íky, krční lemovka, volná etiketa
na krku pro snadný potisk a výšivku, náprsní 
kapsa s klopou a knofl íkem, volná náprsní 
kapsa pro snadné zušlechtění, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 23,60/Kč 595,-

Pánské pracovní polo z bio bavlny
200g/m², 50% polyester, 50% česaná prs-
tencová certifi kovaná organická bavlna
Pletený polokošilový límec, knofl íková léga 
se 3 knofl íky, krční lemovka, pletené manžety 
na rukávech, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 1 € 23,20/Kč 585,-

Dámské pracovní polo z bio bavlny
200g/m², 50% polyester, 50% česaná prs-
tencová certifi kovaná organická bavlna
Pletený polokošilový límec, knofl íková léga 
se 4 knofl íky, krční lemovka, pletené manžety 
na rukávech, boční rozparky, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 1 € 23,20/Kč 585,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white black dark grey carbon grey heather stone brown dark green lime green gold yellow orange red wine aqua royal navy turquoise
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 JNNNN 1118022 
James & N& N& NN& N& ichooolsolson on n n | 0| 02.12.1802802

 JN 118181 01010  
James && N& N& ichchholsolsonon | 0| 02.12.1180180180

 JN 18888000404 
James & NNNNichicholso on nn | 0| 0| | 02.12.12 1188080804804

JJJJNN NN N 18180303
JamJJamJammes ess s & N& Nichicholsolsonon | 0| 02.12.1803803

JJJJJNNNN 188118880666
JamJamJamJamameseses es es & N& N& N& N& NNiichicii olsolson on on onnnn | 02.1806

JJN N NN 181880500
JamaJa es & Nicholson | 0| || 2.11805805

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1802
James & Nicholson 02.1802
Pánské pracovní elast. tričko z bio bavlny -
Solid
180g/m², 95% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 5% elastan, single jersey, grey 
heather: 85% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 10% viskóza, 5% elastan
Kulatý výstřih, krční lemovka, manžety u krku s 
elastanem, UV ochrana 50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 5 € 18,10/Kč 460,-

 JN 1801
James & Nicholson 02.1801
Dámské pracovní elast. tričko z bio bavlny -
Solid
180g/m², 95% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 5% elastan, single jersey, grey 
heather: 85% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 10% viskóza, 5% elastan
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, krční 
lemovka, manžety u krku s elastanem, UV ochrana
50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 18,10/Kč 460,-

 JN 1804
James & Nicholson 02.1804
Pánské pracovní elast. tričko, dl. rukáv - Solid
180g/m², 95% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 5% elastan, single jersey, grey 
heather: 85% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 10% viskóza, 5% elastan
Kulatý výstřih, krční lemovka, manžety u krku s 
elastanem, UV ochrana 50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 5 € 22,10/Kč 560,-

 JN 1803
James & Nicholson 02.1803
Dámské pracovní elast. tričko, dl. rukáv - Solid
180g/m², 95% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 5% elastan, single jersey, grey 
heather: 85% česaná prstencová certifi kovaná 
organická bavlna, 10% viskóza, 5% elastan
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, krční 
lemovka, manžety u krku s elastanem, UV ochrana
50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 22,10/Kč 560,-

 JN 1806
James & Nicholson 02.1806
Pánské pracovní elast. polo z bio bavlny - Solid
210g/m², 94% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 6% elastan, grey heather: 84% 
česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, 
10% viskóza, 6% elastan
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech,
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v tónu, boční 
rozparky, UV ochrana 50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 5 € 24,80/Kč 625,-

 JN 1805
James & Nicholson 02.1805
Dámské pracovní elast. polo z bio bavlny - 
Solid
210g/m², 94% česaná prstencová certifi kovaná
organická bavlna, 6% elastan, grey heather: 84% 
česaná prstencová certifi kovaná organická bavlna, 
10% viskóza, 6% elastan
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový 
límec a manžety na rukávech, knofl íková léga se
4 knofl íky tón v tónu, boční rozparky, UV ochrana 
50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 24,80/Kč 625,-
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 JN 1840 
James & Nicholson | 02.1840

 JN 1839 
James & Nicholson | 02.1839

 JN 1842 
James & Nicholson | 02.1842

 JN 1841 
James & Nicholson | 02.1841

JJJJJJJJNNNNN 18181888881 0070707070707007 
JamJamJamJaJammes es es & N& N& N& Nichichcichc olsolsolslsssooon | 02.1807

JJJJJN N NN 181111 08 
JamJamJamJamJamJaa eses es ess &&&& & & N&&& icholson | 02.1111111. 80888 88

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1840
James & Nicholson 02.1840
Pánské pracovní tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 50% polyester, 50% česaná prstenco-
vá certifi kovaná organická bavlna
Krční lemovka, sedlo, manžety u krku s elasta-
nem, UV ochrana 50+, pratelné na 60°, lze sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 5 € 22,70/Kč 575,-

 JN 1839
James & Nicholson 02.1839
Dámské pracovní tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 50% polyester, 50% česaná prstenco-
vá certifi kovaná organická bavlna
Lehce vypasovaný střih, krční lemovka, sedlo, 
manžety u krku s elastanem, UV ochrana 50+,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 22,70/Kč 575,-

 JN 1842
James & Nicholson 02.1842
Pánské pracovní polo s dlouhým rukávem
200g/m², 50% polyester, 50% česaná prstenco-
vá certifi kovaná organická bavlna
Knofl íková léga se 3 knofl íky, sedlo, manžety na 
rukávech s elastanem, UV ochrana 50+, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 5 € 27,50/Kč 695,-

 JN 1841
James & Nicholson 02.1841
Dámské pracovní polo s dlouhým rukávem
200g/m², 50% polyester, 50% česaná prstenco-
vá certifi kovaná organická bavlna
Lehce vypasovaný střih, knofl íková léga se 4 
knofl íky, sedlo, manžety na rukávech s elasta-
nem, UV ochrana 50+, pratelné na 60°, lze sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 27,50/Kč 695,-

 JN 1807
James & Nicholson 02.1807
Dámské pracovní tričko z bio bavlny - Solid
160g/m², 50% polyester, 50% česaná prstenco-
vá certifi kovaná organická bavlna
Lehce vypasovaný střih, výstřih do V, krční 
lemovka, manžety u krku s elastanem, odolný
materiál, snadná péče, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 15,40/Kč 390,-

 JN 1808
James & Nicholson 02.1808
Pánské pracovní tričko z bio bavlny - Solid
160g/m², 50% polyester, 50% česaná prstenco-
vá certifi kovaná organická bavlna
Kulatý výstřih, krční lemovka, manžety u krku s
elastanem, odolný materiál, snadná péče, pratel-
né na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 10 € 15,40/Kč 390,-
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 MB 6621 
Myrtle Beach | 03.6621

MB 6235
Myrrtletl  Beach | 03.6235555

JJN N 83838338 99 
JamJames es & & N& Nichicholsolsoon on | 0| 02.02.0083983983999

 JN 800 
James & Nicholson | 02.0800

JN 802
James & Nicholslslsson | 02.080280

JJN N 929200 
JamJames es & N& Nichicholololsolson o | 02.09222020

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová pracovní kšiltovka - Strong
65% polyester, 35% bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, zesílený
přední panel, 6 obšitých větracích otvorů, zapínání na sponu 
v matné stříbrné barvě, robustní směsová tkanina
onesize

144 24 € 9,-/Kč 230,-

6 panelová pracovní kšiltovka - Color
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, laminované
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapínání na sponu 
v matné stříbrné barvě s kovovým očkem, odolný materiál,
UV ochrana 50+
onesize

144 24 € 10,20/Kč 260,-

Prac. mikina z bio bavlny, kapuce, poloviční zip
290g/m², 70% česaná prstencová bio bavlna, 30% polyester
2-vrstvá kapuce s elastickou, nastavitelnou šňůrkou, žebro-
vané manžety na okraji rukávů a spodní lem s elastanem,
YKK zip, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 41,40/Kč 1,045,-

Pánské pracovní tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Střih zaručuje optimální volnost pohybu, krční lemovka,
dvojité švy, odolný materiál, tvarově stabilní, bílá pratelná na
95°, lze sušit v sušičce, barevné pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

100 10 € 16,70/Kč 425,-

Dámské pracovní tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, střih zaručuje optimální volnost 
pohybu, krční lemovka, dvojité švy, odolný materiál, tvarově
stabilní, bílá pratelná na 95°, lze sušit v sušičce, barevné 
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 16,70/Kč 425,-

Pánské tričko s náprsní kapsou
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Kulatý výstřih s elastanem, krční lemovka, prošívaná náprsní 
kapsa, dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích, tvarově 
stabilní, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 11,80/Kč 300,-
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JJJJJJJNNNN 92222
Jamesesss & Nichhholslol on | 02.0099222222

JN N 25252
James & NNichichhholsolsonn | 002.02.002.000250250250250

JJNN 924
James & Nichoolsolso on o | 002.02. 92424

JN 801 
James & Nicholololsol on | 02.08011

JN 800003 
James & Niichii olson | 02.080800300

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Piqué polo s náprsní kapsou
200g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, knofl íky 
tón v tónu, prošívaná náprsní kapsa, dvojité švy na ramenou 
a průramcích, boční rozparky, jemné piqué, tvarově stabilní,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 20,-/Kč 505,-

Pracovní piqué polo
190g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pletený polokošilový límec, krční lemovka, knofl íky tón v
tónu, dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích, boční 
rozparky, odolný materiál, snadná péče, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 16,60/Kč 420,-

Mikina s náprsní kapsou
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka a vsadka ve tvaru půlměsíce na krku, manžety 
s elastanem, robustní dvojité švy na výstřihu a průramcích,
ramenou a v pase, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, zdrsněná 
vnitřní strana, tvarově stabilní, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 30,-/Kč 760,-

 JN 801
James & Nicholson 02.0801
Pánské pracovní piqué polo z těžké 
bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Střih zaručuje optimální volnost pohybu,
pletený polokošilový límec a manžety na
rukávech, krční lemovka, dvojité švy, tvarově 
stabilní, bílá pratelná na 95°, lze sušit v 
sušičce, barevné pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 10 € 22,60/Kč 570,-

 JN 803
James & Nicholson 02.0803
Dámské pracovní piqué polo z těžké 
bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Lehce vypasovaný střih, střih zaručuje opti-
mální volnost pohybu, pletený polokošilový
límec a manžety na rukávech, krční lemovka,
dvojité švy, tvarově stabilní, bílá pratelná na 
95°, lze sušit v sušičce, barevné pratelné
na 60°
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 22,60/Kč 570,-
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JN 877
James & Nicholson | 02.0877

 JN 1881212
James & Nichhholson | 02.181212

JN 1813 
James & Nicholson | 02.1813

JJJJN 878775
Jammmmes s & NNNichichiicholsolsolsolsoo son onon onn | 0| 0| 0| 0 02.02.2.02.22 8758758758757575875

 JN 871 
James & Nicholson | 02.0871

 JN 1811 
James & Nicholson | 02.1811

 JN 877
James & Nicholson 02.0877
Pracovní cargo kalhoty - Solid
280g/m², 64% polyester, 33% bavlna, 3% elastan
Pas s poutky na opasek, YKK zip, 2 zasouvací kapsy, 2 cargo
kapsy s kapsou na pravítko, 2 zadní kapsy, kapsa na mobilní 
telefon, přihrádka na pero, 3-tý šev odolný proti roztržení, 
robustní a odolná směsová tkanina s povlakem BIONIC-FI-
NISH®ECOO, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 
02.877S, střední 02.877M/02.877X, dlouhé 02.877L, velikost
62 Art.č. 02.877X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 69,10/Kč 1,750,-

 JN 1812
James & Nicholson 02.1812
Pracovní elastické kalhoty
260g/m², vnější látka: 65% recyklovaný polyester, 32% bio
bavlna, 3% elastan, vnější látka 2: 94% polyamid, 6% elastan,
lem: 100% polyamid
Úzký střih, poutka na opasek, YKK zipy, zasouvací kapsy, různé
kapsy na nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené 
tkaninou Cordura®, kapsy vyztužené tkaninou Cordura®, 3-tý 
šev odolný proti roztržení, robustní a odolná směsová tkanina,
vysoký komfort při nošení díky elastickým vložkám, pratelné na 
40°, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 02.112S,
střední 02.112M/02.112X, dlouhé 02.112L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 83,-/Kč 2,100,-

 JN 1813
James & Nicholson 02.1813
Pracovní 4-cestně strečové kalhoty
205g/m², vnější látka: 73% polyamid, 17% bavlna, 10%
elastan, lem: 80% polyamid, 15% polyester, 5% elastan
Úzký střih, poutka na opasek, YKK zipy, zasouvací kapsy, různé
kapsy na nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené 
tkaninou Cordura®, kapsa na pravítko, 1 kapsa na zip, přihrádka 
na pero, 3-tý šev odolný proti roztržení, odolný, elastický
4-cestný streč s vysokým podílem elastanu pro optimální 
držení, pratelné na 40°, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: 
krátké 02.113S, střední 02.113M/02.113X, dlouhé 02.113L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

10 1 € 110,80/Kč 2,805,-

 JN 875
James & Nicholson 02.0875
Pracovní džíny
vnější látka: 85% bio bavlna, 13% recyklovaný polyester, 2%
elastan, lem: 100% polyamid
Rovný střih, poutka na opasek, YKK zipy, různé kapsy na 
nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené tkaninou
Cordura®, 2 zadní kapsy, kapsa na mobilní telefon, kapsa na
pravítko, 2 kapsy s přihrádkou na mince, přihrádka na pero, 
3-tý šev odolný proti roztržení, pratelné na 60°, lze sušit v su-
šičce, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 02.875S, 
střední 02.875M/02.875X, dlouhé 02.875L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 83,-/Kč 2,100,-

 JN 871
James & Nicholson 02.0871
Pracovní elastické džínové bermudy
85% certifi kovaná bio bavlna, 13% recyklovaný polyester, 2% 
elastan, lem: 100% polyamid
Pružný pas s poutky na opasek, YKK zipy, různé kapsy na nářa-
dí, 2 zadní kapsy, kapsa na pravítko, kapsa na mobilní telefon a
kapsa na pero, 2 kapsy s přihrádkou na mince, 3-tý šev odolný
proti roztržení
(42) – (44) – (46) – (48) – (50) – (52) – (54) – (56)

20 1 € 55,10/Kč 1,395,-

 JN 1811
James & Nicholson 02.1811
Pracovní elastické bermudy „Slim Line“
260g/m², vnější látka 1: 65% recyklovaný polyester, 32% 
certifi kovaná bio bavlna, 3% elastan, vnější látka 2: 94% 
polyamid, 6% elastan, lem: 100% polyamid
Pas s poutky na opasek, YKK zip, zasouvací kapsy, různé kapsy 
na nářadí, kapsy vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa na pra-
vítko, kapsa na mobilní telefon a kapsa na pero, 1 kapsa na zip,
3-tý šev odolný proti roztržení, elastické látkové vložky
(42) – (44) – (46) – (48) – (50) – (52) – (54) – (56)

20 1 € 55,10/Kč 1,395,-
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JNNNN 8886868664 44 4 4 4
JamJammes es & N&& N& NNNichholsolsolssoononon | 0| 2.0864

 JN 862 
James & Nicholson | 02.0862

 JN 861 
James & Nicholson | 02.0861

MMMBBB 71717117 2121 
MyrM tleee BeBeBeachaacachch | | | 03.03.71271211

MMB 711377 
MyMyrtle Beacch | 003.71137

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

 ggggmelírovaný fl eeceMelange Fleece  Melange FlMelange FleeceMelange FlMelange Fleece  Melange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece  Melange FleeceMelange Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská pracovní bunda z fl eecu, 1/2 zip - Strong
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec se skrytým zipem s ochranou brady, měkký,
hřejivý, snadno udržovatelný materiál v melanžovém vzhledu, 
vnější strana: pletený vzhled, elastické soº shellové vložky na 
bocích, ramenou a rukávech, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 47,60/Kč 1,205,-

Pánská pracovní bunda z pleteného fl eecu - Strong
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec, elastické soº shellové vložky na bocích, rame-
nou a rukávech, plný podšitý zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, měkký, hřejivý, snadno udržovatelný 
materiál v melanžovém vzhledu, vnější strana: pletený vzhled, 
zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 58,-/Kč 1,465,-

Dámská pracovní pletená fl eecová bunda - Strong
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, elastické soº shellové 
vložky na bocích, ramenou a rukávech, plný podšitý zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy se skrytým zipem, měkký, 
hřejivý, snadno udržovatelný materiál v melanžovém vzhledu, 
vnější strana: pletený vzhled, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 58,-/Kč 1,465,-

 MB 7121
Myrtle Beachy 03.7121
Pracovní pletená čepice, melanž vzhled - Strong
44g, vnější látka: 100% polyester
Vnější strana: pletený vzhled, zdrsněný vnitřní a široký vnější 
lem
onesize

100 10 € 8,60/Kč 220,-

 MB 7137
Myrtle Beachy 03.7137
Pracovní čepice
100% recyklovaný polyester
Klasický střih, žebrovaný design, měkká na omak
onesize

144 12 € 8,60/Kč 220,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

RECYCLED
POLYESTER
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 JN 3101 
James & Nicholson | 02.3101

 JN 3102 
James & Nicholson | 02.3102

 JN 3103 
James & Nicholson | 02.3103

 JN 3104 
James & Nicholson | 02.3104

 JN 3001 
James & Nicholson | 02.3001

 JN 3002 
James & Nicholson | 02.3002

 JN 3004 
James & Nicholson | 02.3004

 JN 3003 
James & Nicholson | 02.3003

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámský kazak s výstřihem do V
150g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2 velké boční kapsy, 
2 malé boční kapsy, náprsní kapsa, boční 
rozparky, záševky na přední a zadní straně,
pratelné na 95°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,90/Kč 605,-

Pánský kazak s výstřihem do V
150g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2 velké boční kapsy, 
2 malé boční kapsy, náprsní kapsa, boční 
rozparky, pratelné na 95°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,90/Kč 605,-

Dámský elastický kazak s výstřihem do V
150g/m², 84% polyester, 16% elastan
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál
regulujicí vlhkost, 2 velké boční kapsy, dělící 
šev v přední části, boční rozparky, záševky
na přední a zadní straně, rychleschnoucí,
nežehlivá úprava, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,70/Kč 725,-

Pánský elastický kazak s výstřihem do V
150g/m², 84% polyester, 16% elastan
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, 2 velké boční kapsy, dělící 
šev v přední části, boční rozparky, rychle-
schnoucí, nežehlivá úprava, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,70/Kč 725,-

Dámské elastické kalhoty
260g/m², 65% polyester, 32% bavlna, 3% 
elastan
Pohodlný střih a vysoká volnost pohybu, YKK 
zip, 5 kapes, neprůhledná, pratelné na 60°, 
velikost 54 art.č. 02.301X
(34) – (36) – (38) – (40) – (42) – (44) –
(46) – (48) – (50) – (52) – (54)

20 1 € 32,30/Kč 815,-

Pánské elastické kalhoty
260g/m², 65% polyester, 32% bavlna, 3% 
elastan
Pohodlný střih a vysoká volnost pohybu, YKK 
zip, 5 kapes, neprůhledná, pratelné na 60°
(42) – (44) – (46) – (48) – (50) – (52) –
(54) – (56) – (58)

20 1 € 32,30/Kč 815,-

Pánské kalhoty
200g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Rovné nohavice, boční kapsy, pratelné na 
95°, lze sušit v sušičce
(42) – (44) – (46) – (48) – (50) – (52) –
(54) – (56) – (58)

20 1 € 26,30/Kč 665,-

Dámské kalhoty
200g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Elastický pas se šňůrkou, rovné nohavice,
boční kapsy, pratelné na 95°, lze sušit v 
sušičce, velikost 54 art.č. 02.303X
(34) – (36) – (38) – (40) – (42) – (44) –
(46) – (48) – (50) – (52) – (54)

20 1 € 26,30/Kč 665,-
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 JN 1843 
James & Nicholson | 02.1843

 JN 1844 
James & Nicholson | 02.1844

 JN 1847 
James & Nicholson | 02.1847

 JN 1848 
James & Nicholson | 02.1848

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 orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1843
James & Nicholson 02.1843
Dámská polstrovaná hybridní pletená fl eecová
bunda
300g/m², vnější látka 1: 57% polyester, 42% 
polyamid, 1% elastan, vnější látka 2: 93% polya-
mid, 7% elastan, podšívkovina: 93% polyamid,
7% elastan, podšívkovina 2: 89% polyester, 11% 
elastan, polstrování: 100% polyester, DuPont™
Sorona® vatová podšívka
Lehce vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, 
elastický lem a manžety, zip s ochranou brady,
YKK zipy, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, 2
boční kapsy se zipem, uvnitř prošívané polstro-
vání, přístup k zušlechtění na zádech, elastické 
látkové vložky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 71,90/Kč 1,820,-

 JN 1844
James & Nicholson 02.1844
Pánská polstrovaná hybridní pletená fl eecová 
bunda
300g/m², vnější látka 1: 57% polyester, 42% 
polyamid, 1% elastan, vnější látka 2: 93% polya-
mid, 7% elastan, podšívkovina: 93% polyamid,
7% elastan, podšívkovina 2: 89% polyester, 11% 
elastan, polstrování: 100% polyester, DuPont™
Sorona® vatová podšívka
Lehce vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, 
elastický lem a manžety, zip s ochranou brady,
YKK zipy, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, 2
boční kapsy se zipem, uvnitř prošívané polstro-
vání, přístup k zušlechtění na zádech, elastické 
látkové vložky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

30 1 € 71,90/Kč 1,820,-

 JN 1847
James & Nicholson 02.1847
Dámská polstrovaná hybridní pletená fl eecová
vesta
300g/m², vnější látka 1: 57% polyester, 42% 
polyamid, 1% elastan, vnější látka 2: 93%
polyamid, 7% elastan, podšívkovina: 93% po-
lyamid, 7% elastan, polstrování: 100% polyester,
DuPont™ Sorona® vatová podšívka
Lehce vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, 
elastický pás na rukávech a lemu, zip s ochranou
brady, YKK zipy, 1 vnitřní kapsa se suchým 
zipem, 2 boční kapsy se zipem, uvnitř prošívané
polstrování, přístup k zušlechtění na zádech,
elastické látkové vložky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 67,10/Kč 1,700,-

 JN 1848
James & Nicholson 02.1848
Pánská polstrovaná hybridní pletená fl eecová 
vesta
300g/m², vnější látka 1: 57% polyester, 42% 
polyamid, 1% elastan, vnější látka 2: 93%
polyamid, 7% elastan, podšívkovina: 93% po-
lyamid, 7% elastan, polstrování: 100% polyester,
DuPont™ Sorona® vatová podšívka
Nastavitelná kapuce, elastický pás na rukávech
a lemu, zip s ochranou brady, YKK zipy, 1 vnitřní 
kapsa se suchým zipem, 2 boční kapsy se zipem, 
uvnitř prošívané polstrování, přístup k zušlechtě-
ní na zádech, elastické látkové vložky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

30 1 € 67,10/Kč 1,700,-
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 JN 1846 
James & Nicholson | 02.1846

 JN 1845 
James & Nicholson | 02.145M

JJNNNNN 1811114114 
JamJ mees e & Nicchchcholsol on on ||| 0|| 0| 02.12.12.12.2 8148888

JJNN 181815
Jaaamames s e & N& NNichi hi holson | 02.1111815815818181

JNNN 818181100000
James s & N& N& NNNichichichcholsolsolsolson on on on | 0| 00| 002.02.002.02.088108108

 JN 81818112222
Jammes es & N& NNichhichichholsolsolsssono | 02.08122

DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®DuPont™ Sorona®

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1846
James & Nicholson 02.1846
Pracovní bunda do deště
60% polyester, 40% polyuretan
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec),
sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, nastavení šířky na lemu,
regulace šířky na manžetách pomocí suchého zipu, YKK zipy, 
2 boční kapsy s klopami a druky, svařované švy, refl exní prvky 
(bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 59,90/Kč 1,515,-

 JN 1845
James & Nicholson 02.145M
Pracovní kalhoty do deště
60% polyester, 40% polyuretan
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec),
elastický pas se šňůrkou, suché zipy na kotnících pro nastavení 
šířky, dlouhé skryté zipy s klopami pro snadné natáhnutí kalhot 
s botami, svařované švy, refl exní prvky (bez ochranné funkce), 
velikost 62-68 art.č. 02.145X
(42) – (44) – (46) – (48) – (50) – (52) – (54) – (56) – (58) –
(60) – (62) – (64) – (66) – (68)

10 1 € 43,10/Kč 1,090,-

 JN 1814
James & Nicholson 02.1814
Pracovní hardshellová bunda
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester, podšívkovina: 100%
recyklovaný polyester
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec), pro-
dyšná a propustná pro vodní páry (5.000g/m² za 24h), stojatý
límec, odnímatelná kapuce s možností nastavení šířky a délky, 
YKK zipy, plný skrytý voděodolný 2-cestný zip, zapečetěné
švy, ergonomicky prodloužená zadní část, přístup k zušlechtění 
na zádech, ripstop tkanina, robustní a odolný materiál, refl exní 
prvky (bez ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 137,30/Kč 3,475,-

 JN 1815
James & Nicholson 02.1815
Pracovní hardshellová polstrovaná bunda
Vnější látka: 100% recyklovaný polyester, podšívkovina: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™
Sorona®
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec), pro-
dyšná a propustná pro vodní páry (5.000g/m² za 24h), stojatý
límec, odnímatelná kapuce s možností nastavení šířky a délky, 
YKK zipy, zapečetěné švy, ergonomicky prodloužená zadní 
část, přístup k zušlechtění na zádech, ripstop tkanina, robustní 
a odolný materiál, refl exní prvky (bez ochranné funkce), 
pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 156,70/Kč 3,965,-

 JN 810
James & Nicholson 02.0810
Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
Vnější strana: 100% Oxford polyester, střední vrstva: 100% 
polyester, uvnitř: 100% polyamid
Vodoodpudivá (600mm vodní sloupec), vnitřní strana límce z 
fl eecu, odnímatelné rukávy se zipem, pletené manžety na ru-
kávech a lemu, 2 velké náprsní kapsy, kapsa na mobilní telefon 
a kapsa na pero na pravé náprsní kapse, kapsa na rukávu se zi-
pem, 2 prostorné vnitřní kapsy, přístup k zušlechtění na zádech
a levém prsu, větruodolná a odpuzující nečistoty, refl exní lem
(bez ochranné funkce) v přední a zadní části paží
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 100,40/Kč 2,540,-

 JN 812
James & Nicholson 02.0812
3-v-1 pilotní bunda
Vnější strana: 60% polyester, 40% bavlna, podšívkovina a 
polstrování: 100% polyester
Vesta s 1 vnitřní kapsou, zimní přechodová bunda a vesta v
jednom, větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní sloupec),
odnímatelný límec z fl eecu Sherpa, odnímatelné rukávy, 
pletené manžety na rukávech a v pase, 2 velké náprsní kapsy
se zipem a kapsa na mobilní telefon, 2 boční kapsy, kapsa
na rukávu se zipem, 2 prostorné vnitřní kapsy, vnitřní vesta
z fl eecu Sherpa odnímatelná na zip, odpuzující nečistoty, 
přístup k zušlechtění na zádech, bezpečnostní refl exní lem (bez
ochranné funkce) na rameni a na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 103,10/Kč 2,610,-
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JJNN 181819199 
JamJaamameeses & Nichoolsolson n | 02.1819199

JNNNN 1882020 
JamJ es && N& N& ichcholso on n | 02.2.1820000

JJJN 11181 21
JamJameses &&& Nicholson | 02.188218218

 JNNN 1822
Jammes e & Nichhhhoolsolsolsononn on | 02.1822

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 orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1819
James & Nicholson 02.1819
Dámská hybridní bunda
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný polyester, vnější 
látka 2: 100% recyklovaný polyester, podšívkovina: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý soº shellový materiál, odpu-
zující vodu a nečistoty díky BIONIC-FINISH®ECO, stojatý límec, 
prošívané vložky v přední a zadní části, YKK zipy, plný skrytý 
2-cestný zip s větrnou klopou a ochranou brady, 1 vnitřní 
kapsa se suchým zipem, náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy 
se zipem, přístup k zušlechtění na zádech, refl exní prvky (bez
ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 63,50/Kč 1,605,-

 JN 1820
James & Nicholson 02.1820
Pánská hybridní bunda
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný polyester, vnější 
látka 2: 100% recyklovaný polyester, podšívkovina: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
2-vrstvý soº shellový materiál, odpuzující vodu a nečistoty díky 
BIONIC-FINISH®ECO, stojatý límec, prošívané vložky v přední a
zadní části, YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip s větrnou klopou 
a ochranou brady, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, náprsní 
kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtění 
na zádech, refl exní prvky (bez ochranné funkce), pratelné na 
30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 63,50/Kč 1,605,-

 JN 1821
James & Nicholson 02.1821
Dámská hybridní vesta
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný polyester, vnější 
látka 2: 100% recyklovaný polyester, podšívkovina: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý soº shellový materiál, odpu-
zující vodu a nečistoty díky BIONIC-FINISH®ECO, stojatý límec, 
prošívané vložky v přední a zadní části, YKK zipy, plný skrytý 
2-cestný zip s větrnou klopou a ochranou brady, 1 vnitřní 
kapsa se suchým zipem, náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy 
se zipem, přístup k zušlechtění na zádech, refl exní prvky (bez
ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 60,70/Kč 1,535,-

 JN 1822
James & Nicholson 02.1822
Pánská hybridní vesta
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný polyester, vnější 
látka 2: 100% recyklovaný polyester, podšívkovina: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
2-vrstvý soº shellový materiál, odpuzující vodu a nečistoty díky 
BIONIC-FINISH®ECO, stojatý límec, prošívané vložky v přední a
zadní části, YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip s větrnou klopou 
a ochranou brady, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, náprsní 
kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtění 
na zádech, refl exní prvky (bez ochranné funkce), pratelné na 
30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

25 1 € 60,70/Kč 1,535,-
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PPPPPererererfefefefeff ctctctctctt PPPPPProrrrrr  
B&CB&CB&CB&C& ||||| 01.0101.01.01 0C00C0C0C0C 11111

 Hero PPrPrPrPrrP ooo o
B&C | 01.0C0C0C20C2C2C 00

EEEEEEEnnnnen rgy Pro 
B&CCCCCCC | 0001.0C11

Skillllll PPPPPProrororo 
B&C | 01..0C1000 0000

 Expererttt Pro
BB&C | 01.0C0C4C4C4C40C0C 0

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 Perfect Pro
B&C 01.0C01
Pracovní tričko
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna
2-vrstvý límec a manžety v 1x1
žebrovaném úpletu s Lycrou®,
vsazené rukávy, dopředu posunutý 
ramenní šev se zesílenými plochými 
švy, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 15,05/Kč 380,-

Hero Pro
B&C 01.0C20
Pracovní mikina
280g/m², 80% česaná prstencová
bavlna, 20% polyester
Styl pracovního oblečení, vyztužený 
límec, vsazené rukávy, manžety
a pas v 2x2 žebrovaném úpletu s
elastanem, malé smrštění, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 38,05/Kč 965,-

Pracovní piqué polo
200g/m², 65% polyester, 35% předepraná česaná prsten-
cová bavlna
Límec a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu, knofl íková léga 
se 3 knofl íky tón v tónu, vsazené rukávy, přístup k zušlechtě-
ní v oblasti hrudníku, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 24,10/Kč 610,-

Pracovní piqué polo
230g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
piqué kvalita
Límec a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu, knofl íková léga 
se 3 knofl íky tón v tónu, přístup k zušlechtění v oblasti 
hrudníku, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 27,80/Kč 705,-

Pracovní vesta
200g/m², vnější strana: 100% větruodolný ripstop polyester, 
vnitřní podšívka: 100% polyesterové polstrování
Vodoodpudivá a odolná proti větru, límec s podšívkou z mik-
rofl eecu, 3 suché zipy a 2 patentky pro klopu, zip s ochranou 
brady, 11 multifunkčních kapes, dvojité švy, prodloužená 
záda, lemování na přední straně, elastické chrániče proti
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 56,55/Kč 1,430,-
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 30070777
ProP mooddooo orooro | | 40.40.30730777

 307070 5
Promodmoodo oro | 40.3075

4400
ProPrProPrPr modoro | 40.4400

 4405
Promodoro | 40.44044044 5

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 3077
Promodoro 40.3077
Pánské pracovní tričko - EXCD
180g/m², 60% prstencová bavlna,
40% polyester VORTEX® příze,
single jersey
Úzce lemovaný výstřih s elastanem,
krční lemovka, zesílené ramenní 
a dvojité švy, poutka uvnitř v 
postranním švu, extrémně hladký
povrch odolný proti žmolkování,
průmyslové praní, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 10 € 11,35/Kč 285,-

 3075
Promodoro 40.3075
Dámské pracovní tričko -EXCD
180g/m², 60% prstencová bavlna,
40% polyester VORTEX® příze,
single jersey
Úzce lemovaný ženský výstřih s
elastanem, krční lemovka, zesílené
ramenní a dvojité švy, poutka uvnitř 
v postranním švu, extrémně hladký
povrch odolný proti žmolkování,
průmyslové praní, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,05/Kč 255,-

 4400
Promodoro 40.4400
Pánské pracovní polo - EXCD
220g/m², 60% prstencová bavlna,
40% polyester VORTEX® příze
Manžety na rukávech, 3 knofl íky tón
v tónu, samostatná náprsní kapsa,
boční rozparky, poutka uvnitř v
postranním švu, neutrální velikostní 
štítek, průmyslové praní, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 20,80/Kč 525,-

 4405
Promodoro 40.4405
Dámské pracovní polo - EXCD
220g/m², 60% prstencová bavlna,
40% polyester VORTEX® příze
Manžety na rukávech, 4 knofl íky tón
v tónu, samostatná náprsní kapsa,
boční rozparky, poutka uvnitř v
postranním švu, neutrální velikostní 
štítek, průmyslové praní, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 17,40/Kč 440,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská pracovní mikina - EXCD
320g/m², 60% prstencová bavlna, 40% polyester VORTEX® 
příze, French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Stojatý límec ze stejného materiálu, půlměsícová podsádka 
na krku, krční lemovka, manžety a lem s elastanem, plný
skrytý zip tón v tónu, 2 boční kapsy se zipem, zesílené
ramenní a dvojité švy, poutka uvnitř v postranním švu,
extrémně hladký povrch, průmyslové praní, pratelné na 60°,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 47,40/Kč 1,200,-

Dámská pracovní mikina - EXCD
320g/m², 60% prstencová bavlna, 40% polyester VORTEX® 
příze, French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Stojatý límec ze stejného materiálu, půlměsícová podsádka 
na krku, krční lemovka, manžety a lem s elastanem, plný
skrytý zip tón v tónu, 2 boční kapsy se zipem, zesílené
ramenní a dvojité švy, poutka uvnitř v postranním švu, 
extrémně hladký povrch, průmyslové praní, pratelné na 60°,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 42,-/Kč 1,065,-

Unisex pracovní mikina - EXCD
320g/m², 60% prstencová bavlna, 40% polyester VORTEX® 
příze, French Terry (uvnitř nezdrsněné)
Půlměsícová podsádka na krku, krční lemovka, manžety na
krku, rukávech a lemu z elastanu, zesílené ramenní a dvojité
švy, poutka uvnitř v postranním švu, extrémně hladký povrch, 
průmyslové praní, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 31,05/Kč 785,-

BEST
SELLER

white black charcoal forest apple green

fi re red granat cobalt blue navy

white black charcoal steel grey

new light grey forest green fl ame

fi re red granat cobalt blue navy
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RRRRR303030303 8M8M8MM8M8MM8M 
ResResResResResResultultultultult WoWoWoWoW rk-rk-rk-rk-rk-GuaGuaGuaGuaGuaGuaGuaGuard rd rd  rd dd | 3| 3| 3| 3| 3| 33| 30.30.30.30.30.30.30.30. 08X08X8X08X08X08X0808X

 R510X 
Result Recycled | 30.510X

R310X
Result Work-Guard | 30.310X

RRR3033 9X 
Result Work-Guard | 30.309X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R308M
Result Work-Guard 30.308X
Pracovní kalhoty
Vnější strana: 270g/m², 65%
polyester, 35% bavlna
Velkorysý střih, poutka na opasek, 
zip a knofl ík, boční kapsy s klopou a
se zapínáním na suchý zip, hluboké
boční kapsy, kapsa na mobilní tele-
fon, kapsa na pravítko, dvojité švy, 
poutko na kladivo, 2“ zakončení pro 
nastavení délky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

20 10 € 30,30/Kč 765,-

 R510X
Result Recycled 30.510Xy
Overal
270g/m², 100% recyklovaný
polyester-kepr
Odolný proti větru a prodyšný,
límeček se zapínáním na knofl ík,
otevřené konce paží a nohou, skrytý
dvoucestný zip YKK, 2 zadní kapsy, 
náprsní kapsa se zipem, kapsa na
pravítko, našitá kapsa a kapsa na 
zip na zadní straně, kapsa na pero,
elastický lem a pohybový záhyb
na zádech, poutko na zavěšení,
robustní a odolný materiál, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 51,-/Kč 1,290,-

 R310X
Result Work-Guard 30.310X
Pracovní kalhoty
270g/m², 65% polyester, 35%
elastan, kontrastní látka: 210g/m²,
100% polyester
Poutka na opasek, elastický pas, 
kolena zesílená, kapsa na mobilní 
telefon a kapsa na zip na levém 
stehně, 2 zadní kapsy, cargo kapsa,
kapsy na kolenou jako chrániče 
kolen, 2 boční kapsy, 3-násobné 
švy, zesílené švy, černé kontrastní 
vložky a červené detaily, materiál
odolný proti větru, refl exní detaily
(bez ochranné funkce), pratelné na 
60°, variabilní délka nohavic
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 5 € 51,-/Kč 1,290,-

 R309X
Result Work-Guard 30.309X
Pracovní kraťasy
Vnější strana: 270g/m², 65%
polyester, 35% bavlna
Velkorysý střih, pružný pas, poutka 
na opasek, přední zip vpředu s
knofl íkem, cargo kapsa se zapínáním
na suchý zip, hluboké boční kapsy,
kapsa na mobilní telefon, kapsa na 
pravítko, dvojité švy, poutko na kla-
divo, refl exní pruhy (bez ochranné
funkce) na kapsách
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 23,30/Kč 590,-
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RRRRR44454544555555M5M5  
RRRResultultulttt ||| 30.30.303 45545455MM

R1212111224X4444
Result WoWoWoWoWoWooWW rk-rkrkrkrk GuuauauGuGGGu rd |  330.11224X4X4XX2

R11111111118X8X8  
ResReesR ultu | 30.0.118118118XXX

RR47474 3X3X3XX 
ResResult WoWork-GuaGuard | 330.4.. 73X7

R470X
Result Work-Guard | 30.470X0XXX

RRR474744774 1X1X1111
ResResResResesRe ultultulttult WoWoWoWoWork-rr GuaGuaGG rd r | 330.40.40.40.0 71X7 X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánská 3-vrstvá so· shellová bunda
320g/m², vnější strana: 93% polyester, 7% elastan, vnitřní 
podšívka: 100% polyester mikrofl eece, TPU membrána
Vodoodpudivá (8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), prodyšný materiál, stojatý límec, YKK
zip a kapsy na zip, odolné švy, materiál odolný proti větru, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

15 5 € 39,-/Kč 985,-

3-vrstvá so· shellová ripstop pracovní bunda
340g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána
Vodotěsné (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), Cordura® vsadky na ramenou a loktech pro větší 
odolnost, YKK přední zip, kapsa na rukávu, nastavitelná
elastická šňůrka, přístup k zušlechtění na levém prsu, refl exní 
pruh na ramenním třmenu (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 55,90/Kč 1,415,-

3-vrstvá so· shellová bunda „IceFell“ s kapucí
310g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř: 
mikrofl eece
Vodotěsné (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), plně podšitá voděodolná kapuce se suchým
zipem a zesíleným kšiltem, zvýšená odolnost díky ripstopu na
ramenou a rukávech, YKK přední zip, ochrana brady, kapsa 
na mobilní telefon, 2 boční kapsy, 2 vnitřní kapsy, šňůrka
na lemu, přístup k zušlechtění na levém prsu, větrací otvory 
v oblasti předloktí, měkký pružný materiál, materiál odolný
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 67,10/Kč 1,700,-

So· shellové pracovní kalhoty
260g/m², vnější strana: 100% polyester, střední vrstva: TPU 
membrána, uvnitř: 100% polyester
3-vrstvý materiál, pas se zapínáním na knofl íky, poutka na
opasek, výztuž v oblasti kotníku, nastavitelný pas, vyztužené
vsadky v oblasti kolen, YKK přední zip, multifunkční cargo 
kapsa na stehně se zipem, boční kapsy na zahřívání rukou, 
kapsa se zapínáním na suchý zip a klopou z gumy, kapsa na 
pravítko, zadní kapsa, 3-násobné švy, poutko na kladivo, 
zesílená tkanina na silně namáhaných místech, oblast kolen
z Oxford polysteru s PU povlakem, červené refl exní lemování 
(bez ochranné funkce) vzadu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 57,90/Kč 1,465,-

Pracovní kalhoty Slim Chino
300g/m², 98% bavlna, 2% obzvlášť měkký elastan-twill
Pas se zapínáním na knofl íky, nastavitelný pas, YKK zip, 
různé cargo kapsy na suchý zip, boční kapsy ve stylu
western, zadní kapsa, dvojité švy, zesílená tkanina na silně 
namáhaných místech, jemný broskvový povrch s obnošeným
vzhledem po prvním praní, materiál odolný proti větru, 2
délky nohavic, 2cm manžeta v délce 31‘‘, 3XL a 4XL délka 
nohavic 34‘‘
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 32,40/Kč 820,-

Pracovní šortky Slim Chino
300g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Velkorysý střih, nastavitelná šířka pasu, poutka na opasek,
nohavice s úzkým střihem, YKK zip plus knofl ík, 1 kapsa 
na zadní straně, multifunkční cargo kapsa se zapínáním na
suchý zip, zesílený šev na obzvlášť namáhaných místech,
dvojité švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 28,-/Kč 710,-
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RR330000X000
ResRe ultu WooWoork-Guard | 30.300X0X0XX0X

 R071X 
Result Work-Guard | 30.071X

R072X
Result Work-Guuaauard rd | 3| 330.00.072X72X

RRRRRR3232326X6X6X66X
RResssssultuultultu ||||| 3303030.3263263266XXXX

RRRRR303 5X
Resullltl  Work-Guard | 30.3.3.305X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pilotní bunda „Sabre“
Vnější strana: 320g/m², 100% polyester s PVC povlakem,
polstrování: 160g/m², 100% polyester, podšívka: 190T 
polyester Ta¹ eta®
Velkorysý střih, vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), stojatý 
límec s měkkou podšívkou z mikrofl eecu, elastické žebrované 
manžety na rukávech a v pase, vyměnitelná šňůrka na zip ve
4 barvách, pravá náprsní kapsa, hluboké přední kapsy, kapsa
na rukávu se zipem, vnitřní kapsa, svařované švy, přístup 
k zušlechtění v oblasti hrudníku, D-kroužek, poutko na
zavěšení, materiál odolný proti větru, refl exní lemování (bez 
ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 55,90/Kč 1,415,-

Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
Vnější strana: 600D těžký Oxford Taslan s PU povlakem, 
polstrování: 160g/m², polyester, podšívka: 100% polyester, 
190T nylon
Vodoodpudivá, polstrovaný límec, elastický lem a manžety, 2 
hluboké našité kapsy vpředu, 2 náprsní kapsy s držákem na
pero, kapsa na rukávu, 2 vnitřní kapsy, švy zesílené dalším
klikatým švem na kapsách a obzvlášť namáhaných místech,
přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, 2 „D“-kroužky,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,90/Kč 1,720,-

Pracovní parka
Vnější strana: 600D těžký Oxford Taslan s PU povlakem, 
polstrování: 160g/m², polyester, podšívka: spodní část s
Ta¹ eta® podšívkou, fl eecová podšívka nahoře
Vodoodpudivá, elastický okraj rukávů, 2 hluboké kapsy 
vpředu, 2 náprsní kapsy s držákem na pero, kapsa na rukávu,
2 vnitřní kapsy, švy zesílené dalším klikatým švem na kapsách
a obzvlášť namáhaných místech, stahovací šňůrka v pase,
přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, 2 „D“-kroužky,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 77,90/Kč 1,970,-

 R326X
Result 30.326X
Pracovní bunda s džínovou strukturou
170g/m², vnější strana/podšívka/výplň: 100% polyester
1.500mm vodní sloupec, prodyšná (2.000g/m² za 24h),
větruodolná, vysoký stojatý límec podšitý fl eecem s odníma-
telnou kapucí, nastavitelný lem, větrná klopa s patentkami, 
2-cestný zip, 4 vnější kapsy, podlepené švy, prodloužená 
záda, prošívaná podšívka s fl eecem, přístup k zušlechtění na 
zádech a levém prsu, refl exní detail (bez ochranné funkce), 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 73,-/Kč 1,845,-

 R305X
Result Work-Guard 30.305X
Pracovní parka Vostex
275g/m², vnější strana: 100% 300D Oxford polyester s PVC
povlakem, podšívka: 100% 210T polyester Ta¹ eta®, polstro-
vání: 100% polyester
Vodotěsný materiál, 2.000mm vodní sloupec, límec s trikoto-
vou podšívkou, odepínací kapuce, vnitřní žebrované manžety, 
manžety na rukávech se suchým zipem, vyměnitelná šňůrka
na zip ve 4 barvách, větrná klopa s knofl íky a suchým zipem, 
2-cestný zip, 2 kapsy vpředu se zapínáním na suchý zip, vněj-
ší a vnitřní náprsní kapsa, svařované švy, přístup k zušlechtění 
na zádech a levém prsu, materiál odolný proti větru, refl exní 
lemování (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 79,90/Kč 2,020,-
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 R127X 
Result | 30.12777777XXX

R311144X44X
Result WooWoork-rk-rk-GuaGGuard rd d || 3| 30.30.30.3114X1

WWWK8K8888828
KarKa ibabaiban |nn ||| 20.K828

0000002020202020202MMMMM
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000000010101010 MMMMM
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Vesta
180g/m², ripstop polyester s PVC povlakem, uvnitř: polyes-
ter vatová podšívka
Vodoodpudivá, hluboký otvor pod paží s elastickou ochranou 
proti povětrnostním vlivům, 2 kapsy na přední straně s 
trojitým vstupem, 1 náprsní kapsa a 1 vnitřní kapsa, dvojitě 
prošité švy, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na 
zádech, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 43,30/Kč 1,095,-

Bunda „Elevator“
Vnější strana: 100% nylon, podšívka: 100% polyester, výplň: 
100% polyester, rukávy: 380g/m², 100% polyesterový úplet
Prodyšný materiál, krční lemovka v kontrastní barvě, YKK zip 
s výměnným barevným stahovákem na zip, ochrana brady,
2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, tělo polstrované
umělým peřím, rychleschnoucí, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 49,90/Kč 1,260,-

Unisex pracovní plášť
200g/m², 100% bavlna
Zapínání se 4 patentkami, 2 otevřené našité boční kapsy, 
1 otevřená náprsní kapsa na pravé straně, poutko, kepr, 
pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 25,85/Kč 655,-

Pracovní keprové kraťasy
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Elastický pas pro pohodlné nošení, cargo kapsa na pravé
nohavici, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na mobilní telefon,
zesílený šev na obzvlášť namáhaných místech, velikosti rifl í
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1 € 40,35/Kč 1,020,-

Pracovní keprové kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Elastický pas pro pohodlné nošení, 2 zadní kapsy s klopou,
kapsa na mobilní telefon, zesílený šev na obzvlášť namáha-
ných místech, velikosti rifl í, k dostání délky nohavic 32 palců 
(12.B01M) a 34 palců (12.C01M)
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1 € 43,65/Kč 1,105,-

Pracovní plátěné kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna-canvas
YKK zip, 3-krát prošité kapesní otvory, cargo kapsa na pravé 
nohavici, kapsa na mobilní telefon v pase, 3-násobné švy
na vnitřní nohavici, zesílený šev na obzvlášť namáhaných
místech, odolný materiál, povlak s „DuPont™“ Tefl onem®,
velikosti rifl í, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, k dostání 
délky nohavic 30 palců (12.A15M), 32 palců (12.B15M) a
34 palců (12.C15M)
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1 € 61,95/Kč 1,565,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pracovní tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna
2-vrstvé sedlo, dvojité švy na průramcích, odolný materiál,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3 € 14,70/Kč 370,-

Pracovní vesta
260g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna-canvas, 
150g polyester vatová podšívka, uvnitř: 100% polyester
Plný zip s dešťovou klopou, velké kapsy, zesílený šev na
obzvlášť namáhaných místech, prodloužená záda, přístup k
zušlechtění na levém prsu, povlak s „DuPont™“ Tefl onem®, 
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 58,40/Kč 1,480,-

Pracovní 3-vrstvá so· shellová bunda
400g/m², vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, 3-vrstvý 
soº shell, uvnitř: mikrofl eece
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná 
(5.000g/m² za 24h), manžety na rukávech s vnitřní fl exibilní 
vsadkou, šňůrka v pase, odolný YKK vislonový zip, vnitřní 
dešťová klapka, rozdělené vnitřní kapsy, vertikální kapsy na
zip vpředu, ramena, lokty, límec a zadní pas v kontrastní 
černé barvě (černá bunda celá černá), povrch tkaniny s 
perleťovým efektem díky „DuPont™“ Tefl onu® DWR povlak, 
materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 103,35/Kč 2,615,-

 012M
Russell 12.012M
Pracovní mikina s límečkem
300g/m², 80% česaná prstencová bavlna,
20% polyester
Límec a léga se 3 knofl íky, 2-vrstvé sedlo, 
kovové knofl íky potažené plastem, elastická 
přihrádka na pero v horní části rukávu,
prodloužená záda, povlak odolný vůči 
skvrnám SpotShield™, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 39,30/Kč 995,-

 013M
Russell 12.013M
Pracovní mikina
300g/m², 80% česaná prstencová bavlna,
20% polyester
2-vrstvé sedlo, elastická přihrádka na pero v
horní části rukávu, prodloužená záda, povlak
odolný vůči skvrnám SpotShield™, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 34,10/Kč 860,-
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 Pot holder 
The One | 48.1050

Oven Glove 
The One | 48.1051

 Bistro 60 
The One | 48.1053

 Apron 
The One | 48.1048

Bistro 90 
The One | 48.1052

 W710
eWeestford Mill | 50.0710

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Kuchyňská podložka pod hrnec
170g/m², 100% bavlna
Rozměry: 21x21cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

250 5 € 2,70/Kč 70,-

Kuchyňská rukavice
180g/m², 100% bavlna
Rozměry: 21x30cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

160 5 € 4,60/Kč 115,-

Bistro zástěra
210g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Zaoblený tvar, úzký lem, 1 rozdělená přední kapsa, rozměry: 
60x35cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

100 5 € 4,20/Kč 105,-

Zástěra s laclem
220g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Velikost kapsy: 40x20cm, rozměry: 75x95cm, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
onesize

50 5 € 10,25/Kč 260,-

Bistro zástěra
210g/m², 65% bavlna, 35% polyester
Rozměry: 90x100cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

100 5 € 11,-/Kč 280,-

Utěrka
170g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Poutko na zavěšení, odtrhávací štítek, rozměry: 50x70cm
onesize

250 25 € 3,40/Kč 85,-

BIO
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 K885 
Kariban | 20.K885

 K889 
Kariban | 20.K889

Gala
SOLS 'S | 25.8010

Gala Kids 
SOL'S | 25.05999

Gamma 
SOL'S | 25.3569

Greenwich 
SOL'S | 25.8020

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 K885
Kariban 20.K885
Zástěra s laclem
280g/m², 100% bavlna
Smyčka za krk s kovovou sponou
pro nastavení délky, velká přední 
kapsa, kapsa: 20cm dlouhá, dlouhé
popruhy na bocích, délka: 90cm,
šířka: 31,5cm, pratelné na 60°
onesize

50 10 € 15,25/Kč 385,-

 K889
Kariban 20.K889
Dětská zástěra s laclem
280g/m², 100% bavlna
Smyčka za krk s kovovou sponou
pro nastavení délky, velká přední 
kapsa, popruhy na bocích, délka:
60cm, šířka: 44cm
onesize

50 10 € 11,25/Kč 285,-

 Gala
SOL'S 25.8010
Zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Velká kapsa se 2 přihrádkami, 1 na-
stavitelná kovová smyčka, rozměry:
90x75cm, pratelné na 60°
onesize

50 10 € 14,60/Kč 370,-

 Gala Kids
SOL'S 25.0599
Dětská zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Přední kapsa se 2 přihrádkami, 
kovová spona, rozměry: 64x47cm,
pratelné na 60°
onesize

50 10 € 10,70/Kč 270,-

 Gamma
SOL'S 25.3569
Bio zástěra s laclem
240g/m², 100% certifi kovaná bio 
bavlna, kepr
Nastavitelný krční popruh s kovovou
sponou, velká přední kapsa se dvě-
ma přihrádkami, bez štítku, rozměry:
90x75cm
onesize

50 10 € 25,10/Kč 635,-

 Greenwich
SOL'S 25.8020
Zástěra
240g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Velká přední kapsa se 2 přihrádkami, 
velikost kapsy: 52x21cm
onesize

50 10 € 12,85/Kč 325,-
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 PR657 
Premier | 39.06557

PR154444 
Preemier | 39999.015454

PPPPR151 
Premiemm r | 39.01511111

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Kuchařský rondon
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Unisex, dvojřadové zapínání na 10 knofl íků, Easy Care,
průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 6 € 29,40/Kč 745,-

Zástěra s laclem a kapsou na břiše „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Nastavitelný krční popruh s plastovou sponou, 1 kapsa na
pero, látkové popruhy: 90cm dlouhé, OEKO-TEX® standard 
100, délka: 86cm, šířka: 72cm, Easy Care, průmyslové praní,
pratelné na 85°, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

72 12 € 13,60/Kč 345,-

Zástěra do pasu krátká „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Látkové popruhy: 90cm dlouhé, OEKO-TEX® standard 100, 
délka: 50cm, šířka: 70cm, Easy Care, průmyslové praní,
pratelné na 85°, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

72 12 € 11,90/Kč 300,-
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PR1RR 588 
Premiei r | 3999.0158555

PR1155 
Premier |r  39.0155

PR1RRR 50 
Premiemieii r |r | 39.01111150

 PR121 
Premier | 39.0121

 PR122 
Premier | 39.0122

Zástěra do pasu dlouhá „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
1 kapsa na pero, velikost kapsy: 26x21cm, látkové popruhy:
90cm dlouhé, OEKO-TEX® standard 100, délka: 80cm, šířka:
90cm, Easy Care, průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

72 6 € 14,-/Kč 355,-

Krátká zástěra do pasu s kapsou „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
3 kapsy, velikost kapsy: 20x17cm, látkové popruhy: 90cm
dlouhé, OEKO-TEX® standard 100, délka: 33cm, šířka: 60cm,
Easy Care, průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
onesize

72 6 € 11,30/Kč 285,-

Zástěra s laclem „Colours“
195g/m², džínové barvy: 265g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna-twill, džínové barvy: 70% bavlna, 30% polyester twill
Nastavitelný krční popruh s plastovou sponou, popruhy ze
zástěrové látky, OEKO-TEX® standard 100, délka: 86cm, 
šířka: 72cm, průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
onesize

72 12 € 12,90/Kč 325,-

 PR121
Premier 39.0121
Zástěra s laclem a bočními kapsami „Barley“
195g/m², 65% recyklovaný polyester, 35% udržitelná bavlna
Náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy, velikost kapsy:
24x17cm, švy v kontrastní barvě, látkové popruhy: 90cm
dlouhé, látkový pásek s mosaznou sponou jako zapínání,
detaily oček a nýtů, délka: 86cm, šířka: 72cm, Easy Care,
průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
onesize

72 6 € 17,60/Kč 445,-

PR122
Premier 39.0122
Zástěra s laclem s bočními kapsami „Regenerate“
Recyklovaný polyester, recyklovaná bavlna, smíšená vlákna
Vyrobeno z recyklovaného džínového materiálu, uzel za
krk pro nastavení výšky, 2 boční kapsy, velikost kapsy:
23x17,5cm, švy v kontrastní barvě, látkové popruhy: 90cm
dlouhé, délka: 86cm, šířka: 72cm, pratelné na 60°
onesize

36 6 € 29,40/Kč 745,-
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light blue

cornfl ower

mid blue

cyan

sapphire

royal

navy

marine blue

black denim

indigo denim

blue denim

teal

turquoise

black/charcoal

khaki/brown

olive/chestnut

navy/camel

black denim

grey denim

natural

indigo denim

351

Ba
by

, T
ow

el
s &

 
Un

de
rw

ea
r

Ac
ce

ss
or

ie
s

W
or

kw
ea

r •
 S

ER
VI

CE
Ca

ps
 &

He
ad

w
ea

r
PR

EM
IE

R



 PR132222 
Premier | 399999.0100. 32

 PR133
Premier | 39.0133

PR12666666
Premieiii r | 399999.010 26

PPPPPR1R1R1RR1252525  
PrePPPP mieerr |r |rrrr 393939.01.01222522

PR139 
Premier | 39.01339393

PR136 
Premier | 39.01336363636

PR135 
Premier | 39.0135

PR1343  
PrePremiemm r || 393 .00100 34

synthetic leathersynthetic leathesynthetic leatheKunstlederKunstlederKunstlederKunstlederKunstlederKunstlederKunstleder

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bavlněná zástěra s laclem „Chino“
235g/m², 100% bavlna-twill
Nastavitelný krční popruh s patentkou,
prošitá chino-kapsa s nýty, velikost kapsy: 
13x16cm, OEKO-TEX® standard 100, délka: 
86cm, šířka: 72cm, velikost horní kapsy:
13X16cm, velikost spodní kapsy: 18X20cm,
průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

36 6 € 23,-/Kč 580,-

Bavlněná zástěra do pasu krátká „Chino“
235g/m², 100% bavlna-twill
Velikost kapsy: 21xcm, chino prvky v pase a 
na kapse, popruhy na uvázání: 90cm dlouhé,
kovová očka, OEKO-TEX® standard 100, 
délka: 33cm, šířka: 60cm, průmyslové praní,
pratelné na 85°, pratelné na 60°, lze sušit
v sušičce
onesize

36 6 € 15,20/Kč 385,-

Denim zástěra s laclem
275g/m², 70% bavlna, 30% polyester twill
Nastavitelný krční popruh s kovovou sponou,
4 kapesní přihrádky, švy v kontrastní barvě,
OEKO-TEX® standard 100, délka: 86cm, 
šířka: 72cm, Velikost horní kapsy: 24X16cm, 
Velikost spodní kapsy: 24X27cm, Easy Care, 
průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

36 6 € 18,40/Kč 465,-

Denim zástěra do pasu krátká
275g/m², 70% bavlna, 30% polyester twill
4 kapesní přihrádky, švy v kontrastní barvě, 
antické mosazné a stříbrné nýty, OEKO-TEX® 
standard 100, délka: 39,5cm, šířka: 70cm,
Velikost horní kapsy: 24X16cm, Velikost 
spodní kapsy: 24X27cm, Easy Care, průmys-
lové praní, pratelné na 85°, pratelné na 60°,
lze sušit v sušičce
onesize

36 6 € 16,10/Kč 405,-

Zástěra s laclem z umělé kůže
360g/m², Vnější strana: 100% polyuretan,
uvnitř: 85% polyester, 8% viskóza, 7%
bavlna
Vodoodpudivé vlastnosti, nastavitelný krční 
popruh se zapínáním na sponu, našitá kapsa,
švy v kontrastní barvě, odolná koženka, 
délka: 86cm, šířka: 72cm
onesize

36 6 € 37,10/Kč 940,-

Denim zástěra s laclem „Division“
350g/m², 100% bavlněný denim kepr s
akrylovým potahem
Vodoodpudivé vlastnosti, nastavitelný krční 
popruh s kovovou sponou, našitá kapsa a
poutko na utěrku, velikost kapsy: 13x13cm,
švy v kontrastní barvě, voskovaný vzhled, 
100cm dlouhé popruhy z umělé kůže,
OEKO-TEX® standard 100, délka: 86cm, 
šířka: 72cm, Easy Care, pratelné na 60°
onesize

36 6 € 27,-/Kč 685,-

Denim zástěra do pasu krátká „Division“
350g/m², 100% bavlněný denim kepr s
akrylovým potahem
Vodoodpudivé vlastnosti, našitá kapsa a 
poutko na utěrku, velikost kapsy: 18x20cm,
švy a funkční prvky v kontrastní barvě, 
voskovaný vzhled, popruhy na uvázání s
kovovými očky, OEKO-TEX® standard 100, 
délka: 50cm, šířka: 70cm, Easy Care, pratelné 
na 60°
onesize

36 6 € 23,-/Kč 580,-

Denim zástěra s laclem „District“
350g/m², 100% Bavlněný denim kepr s
akrylovým potahem
Vodoodpudivé vlastnosti, nastavitelný krční 
popruh s přezkou ve stylu šlí, našitá kapsa a
poutko na utěrku, velikost kapsy: 18x20cm,
švy a funkční prvky v kontrastní barvě,
voskovaný vzhled, 100cm dlouhé popruhy
s kovovými očky, OEKO-TEX® standard 100, 
délka: 86cm, šířka: 72cm, Easy Care, pratelné
na 60°
onesize

36 6 € 28,30/Kč 715,-

black

steel

khaki

navy

black

steel

khaki

navy

black denim

indigo denim

black denim

indigo denim

black

tan

brown

navy

black/tan

black denim

indigo/brown

indigo denim

black/tan

black denim

indigo/brown

indigo denim

black denim

indigo denim
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R348X 
Result Work-Guard | 30.348X

 R459X 
Result Work-Guard | 30.459X

 R460X 
Result Work-Guard | 30.460X

R340X 
Result Work-Guard | 30.340X

 R457X 
Result Work-Guard | 30.457X

 R458X 
Result Work-Guard | 30.458X

 R339X 
Result Work-Guard | 30.339X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bezpečnostní boty
horní materiál: polyuretan & síťovina, podrážka: EVA (ethyle-
nvinylacetát/guma, ochranná špička: plast
Prodyšný materiál , polstrovaný jazyk, gumová ochrana 
špičky, tkaničky v barvách: all yellow, yellow/black, all black,
gumová podrážka, neklouzavé, antistatické, EN 20345:2011
S1P SRC, refl exní detail, průměrná hmotnost páru: 1kg
7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44.5 – 11/46 – 12/47

8 1 € 71,90/Kč 1,820,-

Bezpečnostní boty „Stirling“
Horní materiál: nubuková kůže, mezipodešev: kompozitní 
tkanina, podrážka: PU s dvojitou výztuží
Vodoodpudivá, výztuž v oblasti kotníku, polstrovaný svršek, 
ochrana špičky z kompozitní tkaniny, SRA protiskluzová
obuv, poutko na patě, podšívka ze síťoviny, antistatické,
odolné vůči oleji, CE EN 20345: 2011 S3 SRC
4/37 – 5/38 – 6/39 – 6.5/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43 –
10/44 – 11/45 – 11/46

8 4 € 65,90/Kč 1,665,-

Bezpečnostní boty „Kane“
Horní materiál: kůže s elastickými bočními panely, mezipode-
šev: ocel, podrážka: PU s dvojitou výztuhou a vzduchovým
odpružením
Vodoodpudivá, ocelová špička, odpružení v oblasti paty, SRC 
protiskluzová obuv, mezipodešev z oceli, poutko na patě, 
boční panely s ventilací, síťovaná podšívka s lehkou částeč-
nou výplní, antistatické, odolné vůči oleji, CE EN 20345:
2011 S3 SRC
4/37 – 5/38 – 6/39 – 6.5/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43 –
10/44 – 11/45 – 11/46

8 4 € 65,90/Kč 1,665,-

Bezpečnostní boty „Defence“
horní materiál: kůže, mezipodešev: ocel, 
podrážka: polyuretan, ochranná špička: ocel
Voděodolná kůže, černá vnitřní podšívka ze 
síťoviny na svršku, ocelová špička, tkaničky:
oranžová/černá, celé oranžové a celé 
černé, odpružení v oblasti paty, neklouzavé, 
mezipodešev z oceli, odolné vůči oleji, EN
20345:2011 S1P SRA
6/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44.5 –
11/46 – 12/47 – 13/48

8 1 € 43,30/Kč 1,095,-

Bezpečnostní boty „Hardy“
horní materiál: podšívka z polyesterové síťo-
viny „Flyknit“, okraj ze semiše, podrážka: PU
s dvojitou výztuží, ochranná špička: ocel
Prodyšný materiál, polstrování pod šněrová-
ním a na svršku, odpružení v oblasti paty, ná-
hradní stélka, SRA protiskluzová obuv, vnitřní 
podšívka regulující vlhkost, odolné vůči oleji,
velmi lehké, CE EN 20345:2011 SRA SB
4/37 – 5/38 – 6/39 – 6.5/40 – 7/41 –
8/42 – 9/43 – 10/44 – 11/45 – 12/46

8 4 € 52,50/Kč 1,330,-

Bezpečnostní boty „Hicks“
Horní materiál: okraj ze semiše, podšívka z
polyesterové síťoviny „Flyknit“, podrážka: PU 
s dvojitou výztuží, ochranná špička: ocel
Prodyšný materiál, polstrování pod šněro-
váním a na svršku, vodoodpudivé lemování 
svršku z kůže, odpružení v oblasti paty, ná-
hradní stélka, SRA protiskluzová obuv, vnitřní 
podšívka regulující vlhkost, odolné vůči oleji,
velmi lehké, CE EN 20345:2011 SRA SB
7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44 – 11/45 –
12/46

8 4 € 52,50/Kč 1,330,-

Bezpečnostní boty „Blackwatch“
horní materiál: nubuková kůže a síťovina,
mezipodešev: plast, podrážka: plast
Vodotěsný materiál, prodyšný materiál , 
polstrovaný a vyztužený svršek a jazyk,
odpružení v oblasti paty, neklouzavé, zata-
hovací smyčka, ochranná špička, antistatické, 
odolné vůči oleji, EN 20345:2011 S3 SRC, 
refl exní detaily (bez ochranné funkce
6/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44.5 –
11/46 – 12/47

8 1 € 77,90/Kč 1,970,-

NEW NEW

black/grey black/grey/
orange black

black/orange black/orange neon green/
black black/silver

SHOE COLLECTION
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 JN 1829999
JJamJ es & Nicholsolsolsolsson | 02.1829

 JN 1830000
James & Nichhhhoolsoo on | 02.1830

SSigignananal l PrPrPrP o oo
SOLSOLSO 'S 'S | 2| 225.15.11722722722

RRRRR505001X1X 
Resssssultul  Recycled | 30.0.0.0.0.0.5501X

 RC033X
Result Winter Essentials | 28.033X

 RC034X 
Result Winter Essentials | 28.034X

MB 6225 
Myrtle Beach | 03.6225

 Helpy 
Atlantis | 33.3040

erfüllt ISO 20471erfüllt ISO 20471
Klasse 2Klasse 2Klasse 2lasse 2asse 22

üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204
KKKKKlasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dámské signální pracovní polo
200g/m², 80% polyester, 20% bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na
rukávech, knofl íková léga se 4 knofl íky tón v 
tónu, krční lemovka, boční rozparky, odolný 
materiál, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 23,60/Kč 595,-

Pánské signální pracovní polo
200g/m², 80% polyester, 20% bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na
rukávech, knofl íková léga se 3 knofl íky 
tón v tónu, krční lemovka, odolný materiál,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 5 € 23,60/Kč 595,-

Bezpečnostní polo
150g/m², 100% polyester, síťovina, EN ISO 
20471 třída II certifi kace
Pletený límec, knofl íková léga se 3 knofl íky,
boční rozparky, 2 horizontální a 2 vertikální 
široké refl exní pruhy pro optimální viditelnost 
(bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5 € 11,80/Kč 300,-

Bezpečnostní polo
155g/m², 100% recyklovaný polyester,
límec: 100% polyester
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, žebro-
vaný pletený límec, knofl íková léga se 3
knofl íky, 1 náhradní knofl ík, ozdobné švy na 
rameni a manžetách, tmavý kontrastní pas a 
límec, streč High Tech, EN ISO 20471: 2013 
A1: 2016 třída 2, oranžová barva navíc RIS-
3279-TOM třída 2, měkké potištěné refl exní 
bezpečnostní pásy, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°, maximálně 25 mycích cyklů
S/M – L/XL – 2XL/3XL

25 5 € 27,10/Kč 685,-

Pletená čepice s Thinsulate™ podšívkou
340g/m², 100% polyakrylová pletenina
Těžký žebrovaný úplet s vodotěsným povla-
kem Scotchguard™, variabilní ohrnutý lem, 
Thinsulate™ podšívka, štítek Thinsulate™ na
boku, pratelná
onesize

150 25 € 5,70/Kč 145,-

Thinsulate™ pletená čepice
340g/m², 100% měkký polyakryl, vnitřní 
podšívka: 3M Thinsulate™
široký lem, nášivka 3M™ na lemu vzadu,
dvojitě pletená, hrubý pletený vzhled, nášiv-
ka z bavlněného kepru pro snadnou aplikaci 
zušlechtění, oblast pro zušlechtění 10x5cm
onesize

150 25 € 6,25/Kč 160,-

6 panelová bezpečnostní kšiltovka
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, laminované
přední panely, 4 obšité větrací otvory, suchý
zip, refl exní vsadky (bez ochranné funkce) 
na panelech
onesize

144 6 € 5,40/Kč 135,-

5 panelová bezpečnostní kšiltovka
100% polyester, potítko: 65% polyester, 
35% bavlna
Zesílený přední panel, obšité větrací otvory, 
suchý zip, refl exní pruhy (bez ochranné 
funkce) a knofl ík
onesize

144 24 € 9,25/Kč 235,-

RECYCLED
POLYESTER

neon yellow

neon orange

neon yellow

neon orange

neon yellow

neon orange

fl uorescent
yyyyyellow/black

fl uorescent
ggggorange/black

black charcoal grey neon yellow

neon orange navy

black grey fl uorescent 
yyellow

fl uorescent
gorange navy black neon yellow navy yellow orange
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JN 18388888 
James & Nichooolso on | 02.18388888

JN 11181837377777 
JamJ es & & & N& ichc olsol on on | 0| 002.2.2.2.12. 837

R502X
Result Recycled | 300.000 502X

Mercure Pro 
SOL'S | 25.1721

1812206 
Halfar | 47.2206

RRH1H100000 
KorKorntentex |x | 7676.RH.RH1010

erfüllt ISO 20471 erfüllt ISO 20471
Klasse 2Klasse 2Klasse 2lasse 2asse 22

üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204
KKKKKlasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 JN 1838
James & Nicholson 02.1838
Pánské signální pracovní tričko
200g/m², 80% polyester, 20%
bavlna
Kulatý výstřih s elastanem, krční 
lemovka, odolný materiál, pratelné 
na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 15,-/Kč 380,-

 JN 1837
James & Nicholson 02.1837
Dámské signální pracovní tričko
200g/m², 80% polyester, 20%
bavlna
Lehce vypasovaný střih, výstřih do V 
s elastanem, krční lemovka, odolný
materiál, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 5 € 15,-/Kč 380,-

 R502X
Result Recycled 30.502Xy
Bezpečnostní tričko
155g/m², 100% recyklovaný po-
lyester, límec: 100% polyester
Žebrovaný pletený límec, ozdobné 
švy na rameni a manžetách, tmavý 
kontrastní pas a límec, streč High
Tech, EN ISO 20471: 2013 A1: 
2016 třída 2, oranžová barva navíc
RIS-3279-TOM třída 2, měkké po-
tištěné refl exní bezpečnostní pásy, 
neutrální velikostní štítek, pratelné
na 40°, maximálně 25 mycích cyklů
S/M – L/XL – 2XL/3XL

25 5 € 25,10/Kč 635,-

 Mercure Pro
SOL'S 25.1721
Bezpečnostní tričko
150g/m², 100% polyester, síťovina, 
EN ISO 20471 třída II certifi kace
Kulatý výstřih, 2 horizontální a 2 
vertikální široké refl exní pruhy pro 
optimální viditelnost (bez ochranné
funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 5 € 17,-/Kč 430,-

 1812206
Halfar 47.2206
Batoh „Refl ex“
900D polyester
Hlavní a přední přihrádka s 2-cest-
ným zipem a ochranou proti dešti,
uvnitř: síťovaná kapsa, nastavitelný
hrudní pás, polstrovaná zasouvací 
kapsa, polstrovaná záda a popruhy, 
výstup pro sluchátka, jasně neonově
žlutý hlavní materiál s 3M® refl ex-
ními pruhy (bez ochranné funkce),
rozměry: 27x42x15cm
onesize

10 1 € 28,-/Kč 710,-

 RH100
Korntex 76.RH10
Obal na batoh
100% polyester
Certifi kováno podle EN 13356, dá
se snadno navléknout na batoh,
s elastickým lemem a 2 refl exními 
pruhy, s úložnou taškou včetně
karabiny, objem 24l, rozměry:
54x27cm
onesize

100 10 € 5,30/Kč 135,-

RECYCLED
POLYESTER

neon yellow

neon orange

neon yellow

neon orange

fl uorescent
yyellow/black

fl uorescent
gorange/black

neon yellow

neon orange

neon yellow yellow

SAFETY COLLECTION
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 JN 200 
James & Nicholson | 02.0200

JJJJN 202020200K0K 
JamJamJamama es es ss & N& N& N& N& N& Nii hichholson | 0| 02 22 22.22.22200K00000K00K

KKKKKXQXQXQQ
KorKorntententex |x ||| 76666666.KXX.KX.KX.K.K Q1Q1Q1Q1

 KXQ
Korntex | 76.KXQ2

XX1111111
KorKoK ntetex x |x ||x ||x 77767677767 .X1.X1111

 KXMX OTO
Korntex | 76.MOTO

KKKKKXFXFXFXFXFXFFWW W WW
KorKorKorororntntententntex |x |x | 76767676676767 .KXFW

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bezpečnostní vesta
100% polyester
Fluorescenční materiál certifi kovaný podle
EN ISO 20471:2013 třída 2, vesta se dá
složit do samostatné tašky, refl exní pruh
onesize

100 1 € 5,40/Kč 135,-

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
Dětská bezpečnostní vesta podle směrnic
EU, snadná k potisknutí, vesta se dá složit do
samostatné tašky, refl exní materiál certifi ko-
vaný podle EN ISO 20471:2013 s refl exními
pruhy
onesize

100 1 € 5,40/Kč 135,-

Letní bezpečnostní síťovaná vesta
55g/m², 100% polyester
Velmi prodyšná, lemovaná černým polyes-
terovým lemem, nastavení velikosti pomocí 
2 suchých zipů, ideální pro horké pracovní 
prostředí, dva refl exní pruhy široké 5 cm 
kolem těla (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL –
6XL – 7XL

100 10 € 6,45/Kč 165,-

Letní bezpečnostní síťovaná vesta
55g/m², 100% polyester
Velmi prodyšná, lemovaná černým polyes-
terovým lemem, nastavení velikosti pomocí 
2 suchých zipů, ideální pro horké pracovní 
prostředí, dva refl exní pruhy široké 5 cm
kolem těla (bez ochranné funkce)
S/M – L/XL – XXL – 5XL – 3XL/4XL

100 10 € 6,45/Kč 165,-

Bezpečnostní vesta v pytlíku
100% polyester
Certifi kováno podle EN ISO 20471, dva refl exní pruhy široké 
5 cm kolem těla, včetně potisknutelného sáčku
onesize

100 10 € 3,65/Kč 90,-

Bezpečnostní vesta pro motocyklisty
100% polyester
Zapínání na zip a suchý zip zabraňují otevření v důsledku 
proudění vzduchu, certifi kováno podle EN ISO 20471, 
gumové pásy uvnitř vesty snižují vlání při vysoké rychlosti, 2
refl exní pruhy přes každé rameno, refl exní vlastnosti podle 
normy EN pro 25 mycích cyklů u 40°, dva refl exní pruhy 
široké 5 cm kolem těla
L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 1 € 16,45/Kč 415,-

Funkční vesta
100% polyester
Lemovaná černým polyesterovým lemem, nastavení velikosti 
pomocí 2 suchých zipů, dva refl exní pruhy široké 5 cm kolem
těla (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 5,-/Kč 125,-
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KKKKKXLXLXLXLXLXLX
KorKorKorKorKorntentententeenteeex |x |x || 767676766767676..0K.0. XL

KKKKKXVXVXVXXVXXVR
KorKorKorKorrntententetetenten exx |x |x |xx  76.KXVR

KXVVVVWW W
Korntex |x ||x | 76767676..KXXXX. VW

KKKKXXXXXXXX221222 77
Korntentententex |x |x | 767777 .X2.X2.. 1717

KKW0W0W011
KorKorKorntententex |x |x | 76766.KW.KWKW010101

KW02 
Korntex | 76.KW02022

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Identifi kační vesta
100% polyester
Lemovaná černým polyesterovým lemem, nastavení velikosti 
pomocí 2 suchých zipů, velká oblast tisku na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 4,40/Kč 110,-

Vesta se čtyřmi refl exními pruhy
100% polyester
Nastavení velikosti pomocí 2 suchých zipů, žlutá a oranžová
barva odpovídají normě EN ISO 20471 (všechny ostatní bar-
vy nevyhovují), oranžová barva odpovídá také GO/RT 3279, 
čtyři refl exní pruhy široké 5 cm
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 5,35/Kč 135,-

Bezpečnostní vesta „Basic“
100% polyester
Lemovaná černým polyesterovým lemem, nastavení velikosti
pomocí 2 suchých zipů, certifi kováno podle EN ISO 20471, 
neon pink a neon green certifi kované podle EN1150, dva
refl exní pruhy široké 5 cm
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL* – 7XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,15/Kč 105,-

Jednoduchá bezpečnostní vesta
100% polyester
Nastavení velikosti pomocí 2 suchých zipů, vhodná jako 
refl exní vesta do auta, certifi kováno podle EN ISO 20471, 
dva refl exní pruhy široké 5 cm kolem těla
XL – XXL

100 10 € 3,30/Kč 85,-

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
Nastavení velikosti pomocí 2 suchých zipů, certifi kováno 
podle EN 1150, dva refl exní pruhy široké 5 cm kolem těla, 
XXS 3-4 roky, XS 4-6 let, S - 7-12 let
XXS – XS – S

100 10 € 3,75/Kč 95,-

Dětská funkční vesta
100% polyester
Pomocí 2 suchých zipů, dva refl exní pruhy široké 5 cm kolem 
těla (bez ochranné funkce), XS 3-6 let, S - 7-12 let
XS – S

100 10 € 4,50/Kč 115,-
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 R476X 
ResResult | 30.476X

RRRRRR111117X7X7X
ResReReRRe ultultuuu | || 30.30.03 117171 XX

R323232327XX 
ResR ult || 30.3277XXX

 R331X 
Result | 30.331X

so° shellová bundaSo° shell JacketSo° shell JacketSo° shell JackeSo° shell JackeSo° shell JackeSo°shell JackeSo° shell JackeSo° shell JackeSo°shell Jacke

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R476X
Result 30.476X
Bezpečnostní so· shellová bunda
310g/m², Vnější strana: 100% ripstop polyester, 
střední vrstva: TPU membrána, prodyšná a
větruodolná TPU membrána, voděodolný materiál
(8.000mm vodní sloupec), uvnitř: 100% polyes-
ter mikrofl eece
3-vrstvý materiál, trvalý vodoodpudivý povlak,
stojatý límec, ramenní vsadky ze 100% polyeste-
ru Oxford, olemované manžety, YKK zip s ochra-
nou brady, kapsy na zip, tmavé vsadky odolné
vůči nečistotám z robustního Oxford nylonu,
poutko, EN ISO 20471:2013 A1-2016 třída 2,
refl exní potisk v oblasti trupu a na rukávech,
měkké potištěné refl exní bezpečnostní pásy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 65,90/Kč 1,665,-

 R117X
Result 30.117X
Bezpečnostní so· shellová bunda
310g/m², Vnější strana: 100% polyester, mem-
brána, uvnitř: 100% polyester mikrofl eece, výplň: 
100% polyesterová trikotová tkanina
3-vrstvé provedení, větruodolná a vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/
m² za 24h), 6 multifunkčních kapes, prodloužená
záda, strečová tkanina, EN ISO 20471:2013,
třída 2 certifi kováno, 50mm široké refl exní pásky, 
upozornění: bunda by měla být při nošení z
bezpečnostních důvodů vždy zapnutá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 63,90/Kč 1,615,-

 R327X
Result 30.327X
Bezpečnostní cargo kalhoty
280g/m², 80% polyester, 20% bavlna-twill
Elastický zvýšený pas s poutky na opasek, zip a
knofl ík, cargo kapsy na boční straně, kapsy na
boční straně s další kapsou na zip, polstrované
kolenní kapsy, multifunkční kapsy, kapsa na pra-
vítko, vsadky v kontrastní barvě (černá), poutko 
na kladivo, zesílená tkanina na silně namáhaných
místech, EN ISO 20471:2013 třída 2 (GO/RT 
3279 ISSUE 8:2013 třída 2 v oranžové barvě),
refl exní pruhy na nohavicích, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 10 € 43,30/Kč 1,095,-

 R331X
Result 30.331X
Pracovní so· shellová bunda „Dynamic“
vnější strana: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyesterové polstrování, vnitřní podšívka: 
100% polyester mikrofl eece, TPU membrána
Vodoodpudivá (8.000mm vodní sloupec), pro-
dyšný materiál , stojatý límec, kapuce v límci se
zapínáním na suchý zip, vnitřní žebrované man-
žety, nastavitelný lem se šňůrkou, zip s klopou
proti větru a patentkami, ochranná klopa proti 
větru na vnitřní straně s ochranou brady, 3 vnější 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní podšívka 
v kontrastní barvě (šedá), přístup k zušlechtění 
na zádech a levém prsu, materiál odolný proti
větru, EN ISO 20471:2013 třída 2 (GO/RT 3279
ISSUE 8:2013 třída 2 v oranžové barvě), refl exní 
detaily, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 109,90/Kč 2,780,-
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KXMMMF FFF
KorKorKorrKorntentententententententex |xxx 7666.KX.KK MFMF

KKKKKXTXTX ABABWW W
KoKoKorKor tntetex |x | 7676.TATABWBWBW

KKKKXXRXRXRJJ
KorKorKorntentex |x |x |x | 7776.KXKXRJRJRJ

BodywarmerBodywarmerBodywarmer
Oboustranná reversiblereversible Wende-Wende-Wende-Wende-Wende-Wende-Wende-

dywardywardywardywardywardywardywar

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

KXMF
Korntex 76.KXMF
Multifunkční vesta
100% polyester
Plný přední zip, 2 kapsy s klopami
na suchý zip, kapsa na doklady,
kapsa na smartphone, přihrádka na 
pero, kroužek na klíče, neon pink
a neon green certifi kované podle 
EN1150, barvy yellow, orange, 
yellow/orange a yellow/blue 
odpovídají EN ISO 20471 (všechny
ostatní barvy nevyhovují), čtyři 
refl exní pruhy široké 5 cm
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 9,25/Kč 235,-

KXTABW
Korntex 76.TABW
Oboustranná vesta
100% polyester, podšívka: polyester
2 přední kapsy, kapsa na smartpho-
ne, přihrádka na pero, 300D Oxford
s povrchem odpuzujícím nečistoty,
oranžová barva odpovídá také GO/
RT 3279, certifi kováno podle EN 
ISO 20471 třída 2, 2 možnosti
nošení, Varianta A: Hi-Viz vesta ve 
fl uorescenční žluté nebo oranžové 
barvě, Varianta B: černá prošívaná 
vesta se 2 předními kapsami, 2
refl exní pruhy přes každé rameno, 
dva refl exní pruhy široké 5 cm 
kolem těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 41,80/Kč 1,060,-

 KXRJ
Korntex 76.KXRJ
Bunda do deště
100% Oxford polyester, podšívka: 
100% prošívaný polyester
Kapuce v límci, vnitřní manžeta na
rukávu, zip s klopou proti větru po
celé délce, 2 skryté kapsy s bočním 
vstupem a zipem, náprsní kapsa se
suchým zipem, přístup k zušlechtění 
v podšívce, oranžová barva odpoví-
dá také GO/RT 3279, certifi kováno 
podle EN ISO 20471 třída 3 a EN
343
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,40/Kč 1,780,-
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R503X 
Result Recycledd ||| 30.3030.3 5035033XXX

KXFJ 
Korntex | 76.KXFJ

RR3225M5MMMM 
ResResulult | 30.30.32225225M

RRRRRR32325F 
Resuultul || 30.30.325F

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R503X
Result Recycled 30.503Xy
Bezpečnostní mikina s kapucí
280g/m², 100% REPREVE® recy-
klovaný polyester
Odolná proti větru a prodyšná,
kapuce se stahovací šňůrkou, široké 
žebrované manžety na rukávech a
lemu, YKK zip, 2 boční kapsy a 1
náprsní kapsa se zipem, ergonomic-
ky prodloužená zadní část, uvnitř 
hřejivý, kartáčovaný fl eece, poutko, 
EN ISO 20471: 2013 A1: 2016
třída 2, oranžová barva navíc RIS-
3279-TOM třída 2, měkké potištěné 
refl exní bezpečnostní pásy, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°, 
maximálně 25 mycích cyklů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 59,10/Kč 1,495,-

KXFJ
Korntex 76.KXFJ
Bezpečnostní fl eecová bunda
260g/m², 100% polyester
Elastické manžety ze stejné
látky, certifi kováno podle EN ISO 
20471+ A1 třída 3, 2 refl exní pruhy
na rukávech, záruka refl exních
vlastností pro 25 mycích cyklů na
40°, 1 refl exní pruhy přes každé
rameno, dva refl exní pruhy široké 5 
cm kolem těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1 € 40,75/Kč 1,030,-

 R325M
Result 30.325M
Pánská bezpečnostní bunda
vnější strana: 75D 100% polyester, 
podšívkovina: 100% polyester,
vnitřní podšívka: 100% polyester
Stojatý límec, lemované manžety
na rukávech a manžety, YKK zip, 
vnitřní kapsa, prodloužená záda,
kontrastní vložky a vnitřní podšívka 
v šedé barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech a levém prsu, poutko, EN
ISO 20471:2013+A1-2016 velikosti
S-M třída 2, našité bezpečnostní 
pruhy na ramenou, těle a rukávech,
neutrální velikostní štítek, velikosti
L-4XL třída 3 (RIS-3279-TOM v 
oranžové barvě)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 63,90/Kč 1,615,-

R325F
Result 30.325F
Dámská bezpečnostní bunda
vnější strana: 75D 100% polyester, 
podšívkovina: 100% polyester,
vnitřní podšívka: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý 
límec, lemované manžety na
rukávech a manžety, YKK zip,
vnitřní kapsa, prodloužená záda,
kontrastní vložky a vnitřní podšívka 
v šedé barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech a levém prsu, poutko, EN
ISO 20471:2013+A1 třída 2 (RIS-
3279-TOM v oranžové barvě), našité 
bezpečnostní pruhy na ramenou,
těle a rukávech, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL

10 5 € 63,90/Kč 1,615,-
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R500X0X
RRResReR ult Recycledd || 30.30..5005000000XXX

RRR45452X2X
Ressuult | 30.0..4452452XX

R212 8X8  
Ressultultu t CoC re | 3 33 30.20.20.20.218X18X

RRR0101000 8X8X
Result | 30.018X

RRRR212121217X7X7XX7X7XXX 
ResResResRResultultultult CoCoCore re | 3| 300.217X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 R500X
Result Recycledy 30.500X
Pánská bezpečnostní bunda
Vnější strana: 100% recyklovaný polyester, ripstop tkanina 
s TPU povlakem, polstrování: 200g/m², 100% REPREVE® 
recyklovaný polyester, vnitřní podšívka: 100% recyklovaný 
polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, podšitá kapuce, lemované, 
elastické manžety na rukávem, lemu a kapuci, ochrana brady,
YKK zip, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní kapsa, ergonomicky
prodloužená zadní část, přístup k zušlechtění na zádech a le-
vém prsu, poutko, materiál odolný proti větru, EN ISO 20471:
2013 A1: 2016 třída 2, oranžová barva navíc RIS-3279-TOM
třída 2, měkké potištěné refl exní bezpečnostní pásy, navy
nabízí pouze optimalizované bezpečí, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°, maximálně 25 mycích cyklů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 79,90/Kč 2,020,-

 R452X
Result 30.452X
Bezpečnostní parka
160g/m², vnější strana: 300D Oxford polyester s PU povla-
kem, uvnitř: 100% 190T polyester s diamantovým prošíváním
Stojatý límec, stahovací kapuce s nastavitelnou stahovací 
šňůrkou, tmavé vsadky odolné vůči nečistotám v pase a
na okraji rukávů, plný 2-cestný zip, ochranná klopa proti
větru s patentkami, velké boční kapsy s krytem, vnitřní 
kapsa, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na lemu, EN 
ISO 20471:2013+A1-2016 třída 3, oranžová barva navíc
odpovídá RIS-3279-TOM-třída 3, 50mm široké našité refl exní 
bezpečnostní pásy na ramenou, těle a rukávech, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 49,90/Kč 1,260,-

EN ISO 20471:2013 bezpečnostní parka
Vnější strana: 300D Oxford polyester s akrylovým povlakem, 
prošívaná podšívka: 190T polyester vatová podšívka
Velkorysý střih, vodotěsný materiál, 1.000mm vodní sloupec, 
skrytá kapuce v límci, větrná klopa na zipu, 2 vnější kapsy, 1 
vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zá-
dech, robustní a odolný materiál, materiál odolný proti větru,
odpovídá požadavkům EN ISO 20471: 2013, třída 3, 50mm
široký našitý refl exní pásek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 45,40/Kč 1,150,-

Bezpečnostní bunda
Vnější strana: 210g/m², 100% Oxford polyester s PU
povlakem, polstrování: 160g/m², polyester, podšívka: 190T
polyester s diamantovým prošíváním
Vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce v límci, 
větrná ochrana na vnitřní straně, 2 velké přední kapsy s
klopou, kapsa na mobilní telefon, vnitřní kapsa, bezešvé
oblasti ramen, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění v zadní 
podšívce, větrací otvory v oblasti předloktí, materiál odolný
proti větru, EN ISO 20471:2013, třída 3 certifi kováno,
50mm široké našité refl exní 3M™ Scotchlite™ pruhy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 59,90/Kč 1,515,-

Bezpečnostní zimní bunda „Blouson“
Vnější strana: 300D Oxford polyester s PU povlakem, uvnitř: 
100% polyester, prošívaná podšívka: 190T polyester vatová 
podšívka
Vodotěsný materiál, 1.000mm vodní sloupec, skrytá kapuce 
v límci, elastický lem, větrná klopa na zipu, 2 vnější kapsy, 1
vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na lemu, 
robustní a odolný materiál, materiál odolný proti větru, EN 
ISO 20471:2013, třída 3 certifi kováno, 50mm široký našitý 
refl exní pásek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 43,30/Kč 1,095,-
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Baby, 
 Towels &

Underwear 
BABY .................... 364

TOWELS .................... 368
UNDERWEAR .................... 376



 Mosquito 
SOL'S | 25.1975

 BZ57 
Babybugz | 71.0057

 BZ02 
Babybugz | 71.0002

 BZ05 
Babybugz | 71.0005

 BZ13 
Babybugz | 71.0013

 BZ25 
Babybugz | 71.0025

 BZ30 
Babybugz | 71.0030

 BZ60 
Babybugz | 71.0060

Dětské tričko
160g/m², 100% bavlna
1x1 žebrovaný límec, krční lemovka, otvor na
levém rameni se 2 patentkami tón v tónu
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 10,30/Kč 260,-

Dětské tričko „Dips“
200g/m², 100% česaná prstencová
certifi kovaná organická bavlna, organická
bavlna nebo v přeměně na organickou (IC
2), interlock
Patentky bez niklu na rameni, krycí švy tón v
tónu ve výstřihu, na rukávech a lemech, dolní 
polovina s Ombrè-efektem, štítek TearAway,
pratelné na 40°
0-3, 3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3

100 10 € 11,20/Kč 285,-

Dětské tričko
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
mocha, charcoal grey melange, heather blue 
: 60% certifi kovaná bio bavlna, 40% polyes-
ter, heather grey melange: 85% certifi kovaná 
bio bavlna, 15% polyester, organická bavlna 
nebo v přeměně na organickou (IC 2)
2 patentky tón v tónu na rameni, měkký
pružný materiál, pratelné na 40°
0-3, 3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 8,70/Kč 220,-

Dětské zavinovací body z bio bavlny
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
interlock
Raglánový rukáv, patentky tón v tónu
vpředu a v rozkroku, měkký pružný materiál,
pratelné na 40°
0-3, 3-6, 6-12

50 5 € 11,70/Kč 295,-

Dětský overal
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna,
heather grey: 85% certifi kovaná bio bavlna,
15% polyester, interlock
Překrývající se kulatý výstřih, lemování na 
konci rukávů a nohavic, patentky tón v tónu 
na vnitřních stranách nohavic a v rozkroku,
měkký pružný materiál
3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 15,10/Kč 380,-

Dětský overal
250g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 
20% polyester, heather grey melange: 71% 
certifi kovaná bio bavlna, 21% recyklovaný 
polyester (rPET), 8% viskóza, organická 
bavlna nebo v přeměně na organickou (IC 2)
3-dílná kapuce, extra dlouhé manžety na
rukávech a nohavicích, zip s ochranou brady,
klokaní kapsa, bez švů na zádech, ploché švy, 
zdrsněná vnitřní strana, štítek TearAway, k
dostání ve velikostech 6-12M, 18-24M, 2-3
roky a 4-5 let, pratelné na 40°
6-12, 12-18, 18-24, 2-3, 4-5

20 5 € 24,50/Kč 620,-

Dětské body s dlouhým rukávem
200g/m², 100% česaná prstencová cer-
tifi kovaná organická bavlna, heather grey 
melange: 85% certifi kovaná bio bavlna, 15%
polyester, interlock
Překrývající se kulatý výstřih, lemování 
na koncích rukávů, patentky tón v tónu v
rozkroku, měkký pružný materiál, štítek 
TearAway, pratelné na 40°
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 12,10/Kč 305,-

Dětské zavinovací body s dlouhým
rukávem
200g/m², 100% česaná prstencová certifi -
kovaná organická bavlna, interlock
Lemování na rukávech, výstřihu a nohavicích, 
QR kód na štítku pro sledování dodavatel-
ského řetězce, raglánový rukáv, Bezniklové 
druky na bocích a na rozepínání nohavic,
štítek TearAway, pratelné na 40°
0-3, 3-6, 6-12

50 5 € 12,70/Kč 320,-

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

NEW

red pale pink

baby blue aqua

white/bubble
g pgum pink white/surf blue white natural

white black heather grey
gmelange

powder pink dusty blue nautical navy

black heather grey
gmelange vanilla red

bubble gum
ppink dusty blue nautical

ynavy

white black heather grey
gmelange natural

powder pink fuchsia dusty blue nautical
ynavy

white* black* charcoal grey 
melange

heather grey 
melange*

natural mocha camoufl age 
green kelly green

mint soº  yellow orange to¹ ee

red fuchsia bubble gum 
pink

powder
ppink*

lavender dusty blue* heather 
blue cobalt blue
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navy* surf blue
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black

natural

powder pink
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BZ19 
Babybugz | 71.0019

BZ58 
Babybugz | 71.0058

 BZ10 
Babybugz | 71.0010

Miles Baby
SOL'S | 25.1401

 Bambino 
SOL'S | 25.0583

Organic Bambino 
SOL'S | 25.1192

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dětské body
200g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, white/heather grey melange: 96% certifi kovaná bio
bavlna, 4% polyester, interlock
2 patentky bez niklu tón v tónu na rameni, patentky bez
niklu v rozkroku, lemování v kontrastní barvě na výstřihu,
rukávech a nohavicích, štítek TearAway, pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18

50 10 € 10,80/Kč 275,-

Dětské body „Dips“
200g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, organická bavlna nebo v přeměně na organickou (IC
2), interlock
Americký výstřih, lemování na výstřihu a koncích rukávů, bílé
patentky bez niklu na noze, dvojitě prošívané švy na lemu,
krycí švy tón v tónu ve výstřihu, na rukávech a lemech, dolní 
polovina s Ombrè-efektem, štítek TearAway, pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18, 18-24

100 10 € 12,10/Kč 305,-

Dětské body
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, heather grey me-
lange: 85% certifi kovaná bio bavlna, 15% viskóza, mocha, 
charcoal grey melange, heather blue : 60% certifi kovaná bio 
bavlna, 40% polyester, organická bavlna nebo v přeměně na 
organickou (IC 2)
Překrývající se kulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukávech 
a nohavicích, 3 patentky tón v tónu v rozkroku, měkký
pružný materiál, pratelné na 40°
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 9,50/Kč 240,-

Dětské pruhované body
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, ash lemon: 97%
bavlna, 3% polyester
Překrývající se kulatý výstřih, patentky v rozkroku, lem v 
kontrastní barvě na krku, ramenou a nohách, 1x1 žebrovaný 
úplet, neutrální velikostní štítek
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 12,10/Kč 305,-

Dětské body
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Překrývající se pohodlný výstřih, žebrované manžety na krku, 
rukávech a nohavicích, patentky v rozkroku, pružný materiál,
1x1 žebrovaný úplet
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 9,85/Kč 250,-

Dětské žebrované body z bio bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, 1x1 jemné
žebrování
Překrývající se pohodlný výstřih, žebrované manžety na krku, 
rukávech a nohavicích, patentky v rozkroku, pružný materiál
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 13,40/Kč 340,-

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white/black white/heather
g y ggrey melange
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g pgum pink
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ynavy

white/bubble
g pgum pink white/surf blue

white/red white/navy ash/lemon white

white black charcoal grey 
melange

heather grey 
melange

natural mocha camoufl age 
green kelly green

mint soº  yellow orange to¹ ee

red fuchsia bubble gum 
pink powder pink

lavender dusty blue heather blue cobalt blue

nautical navy surf blue

white black grey melange creamy pink

apple green orchid pink coral fuchsia

baby blue french navy aqua
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 BZ24 
Babybugz | 71.0024

BZ1ZZZ 5 55
Babbbybuybuybub gz z z | 7 7| 111.0015

 BZ62 
Babybugz | 71.0062

 BZ12 
Babybugz | 71.0012

BZ23 
Babybugz | 71.002323

 BZ59 
Babybugz | 71.0059

 Baby Poncho 
The One | 48.1008

Baby Towel 
The One | 48.1009

 Baby Bib 
The One | 48.1000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dětská deka s kapucí
200g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, interlock
Trojúhelníková kapuce, lemovaný okraj, štítek TearAway, 
rozměry: 80x80cm, pratelné na 40°
onesize

20 5 € 14,95/Kč 380,-

Dětská čepice
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, heather grey:
85% certifi kovaná bio bavlna, 15% polyester, interlock
široký 2-vrstvý lem, uzel na konci čepice, měkký pružný
materiál, pratelné na 40°
onesize

100 10 € 6,10/Kč 155,-

Dětská čepice
200g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, organická bavlna nebo v přeměně na organickou (IC
2), interlock
široké lemování pro větší pohodlí, QR kód na štítku pro 
sledování dodavatelského řetězce, měkký pružný materiál,
štítek TearAway, pratelné na 40°
onesize

100 10 € 5,70/Kč 145,-

Dětský bryndák
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, heather grey: 
85% certifi kovaná bio bavlna, 15% polyester, interlock
2-vrstvý materiál, lemování na okrajích, zapínání na suchý zip
na krku, pratelné na 40°
onesize

100 10 € 7,20/Kč 180,-

Bryndák bandana
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, white/heather 
grey melange: 98% certifi kovaná bio bavlna, 2% polyester, 
interlock
2-vrstvý materiál, nastavení velikosti pomocí systému paten-
tek na krku, jedna strana bílá s lemováním v kontrastní barvě, 
druhá strana jednobarevná, lze nosit oboustranně, štítek
TearAway, pratelné na 40°
onesize

100 10 € 6,10/Kč 155,-

Dětský bryndák
200g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, interlock
Lemování na okrajích, nastavení velikosti pomocí systému 
patentek na krku, štítek TearAway, pratelné na 40°
onesize

100 10 € 6,10/Kč 155,-

Dětské pončo
450g/m², 100% bavlna
Rozměry: 55x55cm, pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

50 1 € 17,80/Kč 450,-

Dětský ručník
450g/m², 100% bavlna
S kapucí, rozměry: 75x75cm, pratelné na 40° (bílá na 90°)
onesize

50 5 € 13,05/Kč 330,-

Dětský bryndák
450g/m², 100% bavlna, froté
úzké lemování na lemu, suchý zip, rozměry: 26x37cm,
pratelné na 60°
onesize

250 25 € 1,65/Kč 40,-

NEW
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BZ32 
Babybugz | 711.001 032

BBBBZ44Z4447
Babbybugz | 71.0047

 BZ53
Babybugz | 71.0053

 BZ63 
Babybugz | 71.0063

BZ33 
Babybugz | 71.0000330030

 BZ46
Babybugz | 71.0046

 BZ49
Babybugz | 71.0049

BBBZZ11Z 1
Babybubububugz ggg | 711.0.0011

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dětská mikina s kapucí
250g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 20%
recyklovaný polyester, heather grey: 71%
certifi kovaná bio bavlna, 21% recyklovaný
polyester, 8% viskóza, organická bavlna nebo 
v přeměně na organickou (IC 2), interlock
Vsadka k zušlechtění na krku, 3-dílná kapu-
ce, přírodně barevná krční lemovka se vzorem 
rybí kosti, rovný pas s bočními rozparky a 
prodlouženou zadní částí, klokaní kapsy, 
ploché švy, naznačená šňůrka, zdrsněná 
vnitřní strana, štítek TearAway, k dostání ve 
velikostech 6-12M, 18-24M, 2-3 roky a 4-5
let, pratelné na 40°
6-12, 12-18, 18-24, 2-3, 4-5

20 5 € 19,10/Kč 485,-

Dětská pruhovaná mikina s kapucí
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
heather grey: 92% certifi kovaná bio bavlna, 
8% viskóza, organická bavlna nebo v přemě-
ně na organickou (IC 2), interlock
Vsadka k zušlechtění na krku, léga se 5
patentkami tón v tónu na přední straně,
3-dílná 2-vrstvá kapuce, na krku zesílené,
rovný pas s bočními rozparky, pruhy barvené 
přízí, měkký pružný materiál, štítek TearAway,
pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 15,20/Kč 385,-

Dětská džínová bunda
100% certifi kovaná bio bavlna, organická 
bavlna nebo v přeměně na organickou (IC 2)
Patentky na manžetách, 5 patentky bez niklu 
vpředu, detail patentky na zadním lemu, 2
naznačené náprsní kapsy, štítek TearAway, k
dostání ve velikostech 3-6M, 18-24M, 2-3
roky a 4-5 let, pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3, 4-5

50 10 € 28,10/Kč 710,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna,
20% recyklovaný polyester (rPET), organická 
bavlna nebo v přeměně na organickou (IC 2)
QR kód na štítku pro sledování dodavatelské-
ho řetězce, dvouvrstvá kapuce, krční lemovka
se vzorem rybí kosti, žebrované manžety na
rukávech a lemu, kartáčovaná vnitřní strana, 
štítek TearAway, pratelné na 40°
6-12, 12-18, 18-24

20 5 € 17,10/Kč 435,-

Dětské tepláky
250g/m², 80% certifi kovaná bio bavlna, 
20% polyester, heather grey: 71% certifi ko-
vaná bio bavlna, 21% recyklovaný polyester, 
8% viskóza, organická bavlna nebo v přemě-
ně na organickou (IC 2)
Ležérní harémový střih, naznačená šňůrka 
v pase, široký a měkký elastický žebrovaný
pas, extra dlouhé žebrované manžety na
koncích nohavic („roste“ s dítětem), bez švů 
na přední a zadní straně, zdrsněná vnitřní 
strana, štítek TearAway, k dostání ve velikos-
tech 6-12M, 12-18M, 18-24M a 2-3 roky, 
pratelné na 40°
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 13,10/Kč 330,-

Dětské legíny pruhované
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
heather grey: 92% certifi kovaná bio bavlna, 
8% viskóza, organická bavlna nebo v přemě-
ně na organickou (IC 2), interlock
Trochu hlouběji střižený rozkrok, elastické 
manžety, bez středového švu, kulatý klínek,
pruhy barvené přízí, měkký pružný materiál,
štítek TearAway, pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 8,10/Kč 205,-

Dětské legíny
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
heather grey melange: 85% certifi kovaná bio
bavlna, 15% viskóza, organická bavlna nebo
v přeměně na organickou (IC 2), interlock
Trochu hlouběji střižený rozkrok, mírně elas-
tický pas, bez středového švu, kulatý klínek,
měkký pružný materiál, štítek TearAway, 
pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3

100 10 € 8,10/Kč 205,-

Dětské tričko s dlouhým rukávem
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, 
heather grey melange: 85% certifi kovaná bio
bavlna, 15% polyester, interlock
2 patentky tón v tónu na rameni, měkký
pružný materiál, pratelné na 40°
3-6, 6-12, 12-18, 18-24

50 5 € 9,70/Kč 245,-
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 MB 440 
Myrtle Beach | 03.0440

MB 441
Myrtle Beach | 03.0441

MB 442
Myrtle Beach | 03.0442

 MB 443 
Myrtle Beach | 03.0443

MB 444
Myrtle Beach | 03.0444

 MB 445 
Myrtle Beach | 03.0445

 MB 420 
Myrtle Beach | 03.0420

MB 421 
Myrtle Beach | 03.0421

 MB 422 
Myrtle Beach | 03.0422

 MB 423 
Myrtle Beach | 03.0423

MB 424 
Myrtle Beach | 03.0424

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bio žínka
420g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 15x21cm
onesize

250 5 € 2,70/Kč 70,-

Ručník pro hosty z bio bavlny
420g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 30x50cm
onesize

250 5 € 4,60/Kč 115,-

Ručník z bio bavlny
420g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 50x100cm
onesize

50 5 € 14,60/Kč 370,-

Osuška z bio bavlny
420g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 70x140cm
onesize

25 5 € 26,40/Kč 670,-

Organický ručník do sauny
420g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 70x180cm
onesize

18 1 € 37,-/Kč 935,-

Osuška z bio bavlny
420g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 100x150cm
onesize

18 1 € 39,60/Kč 1,000,-

Ručník pro hosty
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, rozměry: 30x50cm
onesize

250 25 € 4,20/Kč 105,-

Ručník
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, velikost: 50x100cm
onesize

50 5 € 13,30/Kč 335,-

Osuška
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, rozměry: 70x140cm
onesize

24 3 € 24,10/Kč 610,-

Ručník do sauny
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, velikost: 70x180cm
onesize

18 1 € 33,60/Kč 850,-

Osuška
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, rozměry: 100x150cm
onesize

18 1 € 36,-/Kč 910,-

BIO
ORGANIC

white black graphite mid grey silver dark green acid yellow yellow fuchsia grenadine red orient red cobalt royal navy

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

gold yellow

orange

magenta

red

indian red

light blue

cobalt

royal

navy

turquoise

white

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

gold yellow

orange

magenta

red

indian red

dark purple

light blue

cobalt

royal

navy

turquoise

white

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

gold yellow

orange

magenta

red

indian red

cobalt

royal

navy

turquoise

white

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

gold yellow

orange

magenta

red

indian red

light blue
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navy white

black
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mid grey

light grey

lime green

gold yellow

orange
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turquoise
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 Island 30 
SOL'S | 25.8903

 Island 50 
SOL'S | 25.9000

 Island 70 
SOL'S | 25.9001

 Island 100 
SOL'S | 25.9002

 Atoll 30 
SOL'S | 25.1208

 Atoll 50 
SOL'S | 25.1209

 Atoll 70 
SOL'S | 25.1210

 Atoll 100 
SOL'S | 25.2936

Peninsula 50 
SOL'S | 25.3095

 Peninsula 70
SOL'S | 25.3096

Peninsula 100
SOL'S | 25.3097

 K118 
Kariban | 20.K118

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Ručník pro hosty
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 5cm, rozměry: 
30x50cm, pratelné na 60°
onesize

200 25 € 4,15/Kč 105,-

Ručník
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 8cm, rozměry: 
50x100cm, pratelné na 60°
onesize

50 10 € 9,70/Kč 245,-

Ručník
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 8cm, rozměry:
70x140cm, pratelné na 60°
onesize

20 10 € 18,75/Kč 475,-

Osuška
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 8cm, rozměry: 
100x150cm, pratelné na 60°
onesize

20 5 € 28,-/Kč 710,-

Ručník pro hosty z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku tón v
tónu, overlockový povrch, rozměry: 30x50cm
onesize

300 25 € 2,80/Kč 70,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku
tón v tónu, overlockový povrch, rozměry: 
50x100cm
onesize

100 10 € 7,30/Kč 185,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku
tón v tónu, overlockový povrch, rozměry:
70x120cm
onesize

100 10 € 11,55/Kč 290,-

Osuška z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku
tón v tónu, overlockový povrch, rozměry: 
100x150cm
onesize

50 5 € 18,70/Kč 475,-

Ručník
550g/m², 100% česaná bavlna, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
Hladká bordura 6cm, závěsné poutko,
dvojútková tkanina pro lepší savost, měkké 
francouzské froté, rozměry: 50x100cm
onesize

20 10 € 12,90/Kč 325,-

Osuška
550g/m², 100% česaná bavlna, French Terry
(uvnitř nezdrsněné)
Hladká bordura 6cm, závěsné poutko,
dvojútková tkanina pro lepší savost, měkké 
francouzské froté, rozměry: 70x140cm
onesize

20 10 € 25,30/Kč 640,-

Osuška
550g/m², 100% česaná bavlna, French Terry 
(uvnitř nezdrsněné)
Hladká bordura 6cm, závěsné poutko,
dvojútková tkanina pro lepší savost, měkké
francouzské froté, rozměry: 100x150cm
onesize

20 5 € 38,45/Kč 975,-

Velurová plážová osuška
400g/m², 100% bavlna
Froté na zadní straně, s bílou bordurou 
na obou stranách, měkký samet, rozměry:
100x160cm
onesize

20 1 € 30,60/Kč 775,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black dark grey rope bottle green lime lemon orange red royal blue french navy turquoise

white black pure grey bottle green apple green red fuchsia royal blue french navy

white dark grey pure grey natural creamy pink creamy blue french navy

light grey/white beige/white lime/white

orange/white navy/white turquoise/white
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Bamboo 50
The One | 48.1034

Bamboo 70 
The One | 48.1035

 Guueueu stst 330x0x3030 
The OOnOnO e |e | 4848.10.100404

GGueuestst 330x0x5050  
TheThe OnOne |e | 4848.10.100303

WWasashchclolothth
TheThe OnOne |e | 4848.10.103131

 Print 50 
The One | 48.102222

PPPPrint 70
The OnOne |e | 4848.10.102323

 Sport 
The One | 48.1027

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Ručník „Bamboo“
600g/m², 70% bambus, 30% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 50x100cm, pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

50 5 € 11,90/Kč 300,-

Osuška „Bamboo“
600g/m², 70% bambus, 30% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 70x140cm, pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

20 5 € 23,30/Kč 590,-

Ručník pro hosty
450g/m², 100% česaná bavlna
Rozměry: 30x30cm, pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

250 25 € 2,-/Kč 50,-

Ručník pro hosty
500g/m², 100% česaná bavlna
Bordura s pruhy, poutko na zavěšení, rozměry: 30x50cm,
pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

150 25 € 2,45/Kč 60,-

Žínka
500g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 16x21cm, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
onesize

250 25 € 1,20/Kč 30,-

Ručník vhodný na sublimační potisk
400g/m², 100% česaná bavlna
Polyesterová bordura výška 12cm, rozměry: 50x100cm, 
pratelné na 60°
onesize

25 5 € 5,90/Kč 150,-

Ručník vhodný na sublimační potisk
400g/m², 100% česaná bavlna
Polyesterová bordura výška 12cm, rozměry: 70x140cm, 
pratelné na 60°
onesize

25 5 € 11,65/Kč 295,-

Sportovní ručník
450g/m², 100% bavlna
Rozměry: 30x130cm, pratelné na 40° (bílá na 90°)
onesize

60 5 € 5,30/Kč 135,-

white

light grey

ivory

light olive

salmon

aqua

white black anthracite navy

white

black

anthracite

taupe

light grey

silver grey

cream

brown

olive green

dark green

green

lime

mint

yellow

honey 
yellow

orange

red

terra spice

burgundy

magenta

light pink

salmon

lavender

purple

plum

light blue

azure aqua

royal blue

faded denim

navy

turquoise

petrol

black

light grey

green

yellow

red

royal blue

navy

white

black

red

royal blue

navy

white

black

anthracite

green

lime

red
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royal blue
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navy
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 Classic 50 
The One | 48.1005

 Classic 70 
The One | 48.1006

 Classic 100 
The One | 48.1001

 Classic 210 
The One | 48.1002

 Deluxe 50 
The One | 48.1015

 Deluxe 60 
The One | 48.1016

 Deluxe 70 
The One | 48.1017

 Deluxe 100 
The One | 48.1014

Ručník „Classic“
450g/m², 100% česaná bavlna
6,5cm (plus 1cm vnější okraj) bordura v
pruhovaném designu, poutko na zavěšení,
rozměry: 50x100cm, pratelné na 60° (bílá
na 90°)
onesize

50 5 € 6,50/Kč 165,-

Osuška „Classic“
450g/m², 100% česaná bavlna
6,5cm (plus 1cm vnější okraj) bordura s
pruhovaným vzorem, poutko na zavěšení,
rozměry: 70x140cm, pratelné na 60° (bílá
na 90°)
onesize

25 5 € 12,70/Kč 320,-

Plážová osuška „Classic“
450g/m², 100% česaná bavlna
6,5cm (plus 1cm vnější okraj) bordura s
pruhovaným vzorem, poutko na zavěšení,
rozměry: 100x180cm, pratelné na 60°
onesize

14 1 € 23,55/Kč 595,-

Extra velká osuška
450g/m², 100% česaná bavlna
Bez bordury, poutko na zavěšení, smyčkové
froté, rozměry: 100x210cm, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
onesize

14 1 € 29,70/Kč 750,-

Ručník „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 50x100cm, 
pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

50 5 € 8,45/Kč 215,-

Ručník „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 60x110cm, 
pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

45 5 € 11,15/Kč 280,-

Osuška „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 70x140cm, 
pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

25 5 € 16,40/Kč 415,-

Plážová osuška „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 100x180cm, 
pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

11 1 € 30,20/Kč 765,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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black

anthracite

taupe

light grey

cream

brown

olive green

green

lime

mint

yellow

honey yellow

orange

red

magenta

salmon

light pink

lavender

purple

plum

light blue

azure aqua

royal blue

faded denim

navy

turquoise

petrol
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anthracite

light grey

azure aqua

navy

black

anthracite

taupe

silver grey

ivory

dark green

olive green

mint

terra spice

burgundy

salmon

plum
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petrol
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black

anthracite
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 Hamam Sultan 
The One | 48.1019

 Recycled Hamam Towel 
The One | 48.1059

Hamam Terry 
The One | 48.1020

 Hamam Marine 
The One | 48.1046

 Towel Stripe 
The One | 48.1056

Hamam Bag 
The One | 48.1057

 Hamam Season 
The One | 48.1058

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Hamam ručník „Sultan“
260g/m², 100% bavlna
Pruhovaný design, zkroucené střapce, rozměry: 100x180cm,
pratelné na 40°
onesize

60 6 € 20,10/Kč 510,-

Hamam ručník
300g/m², 60% recyklovaná bavlna, 40% recyklovaný
polyester
Pruhovaný design, zkroucené třásně, lehké a rychleschnoucí,
rozměry: 100x180cm, pratelné na 40°, dodáváno srolované 
a ovázané recyklovanou bavlněnou šňůrkou
onesize

40 1 € 15,60/Kč 395,-

Hamam ručník „Terry“
500g/m², 100% bavlna
Se střapci, poutko na zavěšení, jedna strana ze savého froté,
druhá strana z hladké bavlny, rozměry: 100x165cm, pratelné 
na 40°
onesize

20 5 € 38,40/Kč 970,-

Hamam ručník „Marine“
270g/m², 100% bavlna
Pruhovaný design, zkroucené střapce, roz-
měry: 100x180cm, pratelné na 40°
onesize

60 6 € 20,10/Kč 510,-

Ručník „Stripe“
550g/m², 100% bavlna
Rozměry: 90x190cm, pratelné na 60°
onesize

14 1 € 51,10/Kč 1,290,-

Hamam taška
280g/m², 100% bavlna
Kapsa včetně ručníku, 2 rukojeti, šňůrka
se zarážkou, lze složit, rozměry: 40x50cm,
pratelné na 40°, ručník: extra kapsa se zipem 
na cennosti, rozměry: 90x170cm
onesize

40 5 € 34,70/Kč 875,-

Hamam ručník „Season“
370g/m², 100% bavlna
Žakárový a pruhovaný vzor, šňůrka se střapci
na lemu, rozměry: 90x170cm, pratelné na 
40°, je dodáván s ramínkem
onesize

60 1 € 31,-/Kč 785,-

BEST
SELLER NEW

RECYCLED
POLYESTER

white/grey black/white

anthracite/white light grey/white

beige/white lime/white

mint/white yellow/white

orange/white red/white

pink/white blue/white

navy/white turquoise/white

steel grey

ash grey

olive green

rust orange

cobalt blue

navy dark grey sand mint light blue

anthracite/
qturquoise brown/cream navy/light blue

navy/red petrol/mint

anthracite/light
g ygrey

anthracite/light
blue navy/gold

navy/red navy/light blue petrol/mint grey/dark grey navy/light blue spring green summer
caramel

autumn
stone winter blue
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Organic Guest 30 
The One | 48.1081

 Organic 50 
The One | 48.1082

 Organic 70 
The One | 48.1083

 Organic 100 
The One | 48.1085

Organic Washcloth
The One | 48.1080

Wa½  e Towel 100 
The One | 48.1045

 Salon Towel 45
The One | 48.1025

 Golf 
The One | 48.1018

salons towelHandtuchHandtuchHandtuchHandtuch
Kadeřnický hairdresserhairdresser Friseur-Friseur-Friseur-Friseur-Friseur-Friseur-Friseur-

andtucandtucandtucandtucandtucandtucandtuc

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Ručník pro hosty z bio bavlny
550g/m², 100% česaná certifi ko-
vaná organická bavlna
2 úzké bordury, rozměry: 30x50cm
onesize

150 25 € 4,10/Kč 105,-

Ručník z bio bavlny
550g/m², 100% česaná certifi ko-
vaná organická bavlna
2 úzké bordury, rozměry: 
50x100cm
onesize

50 25 € 12,05/Kč 305,-

Osuška z bio bavlny
550g/m², 100% česaná certifi ko-
vaná organická bavlna
2 úzké bordury, rozměry:
70x140cm
onesize

25 5 € 23,15/Kč 585,-

Bio plážový ručník
550g/m², 100% česaná certifi ko-
vaná organická bavlna
3 úzké bordury, poutko na zavěše-
ní, rozměry: 100x180cm, pratelné
na 60° (bílá na 90°)
onesize

11 1 € 42,50/Kč 1,075,-€ 4

Osuška
270g/m², 100% bavlna
Vafl ový vzhled, rozměry: 100x150cm, bílá pratelná na 90°
onesize

30 1 € 14,85/Kč 375,-

Ručník „Salon“
400g/m², 100% česaná bavlna
Bez bordury, vhodné zejména pro kadeřnické salóny, poutko 
na zavěšení, rozměry: 45x90cm, pratelné na 60° (bílá na 
90°), chemické čištění, stálobarevné
onesize

60 5 € 7,30/Kč 185,-

Golfový ručník
450g/m², 100% bavlna, velur
S kovovým očkem a karabinou, rozměry: 40x50cm, pratelné 
na 40°
onesize

100 5 € 3,95/Kč 100,-

Bio žínka
550g/m², 100% česaná certifi ko-
vaná organická bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 
16x21cm
onesize

250 25 € 1,85/Kč 45,-

BIO
ORGANIC

white anthracite taupe silver grey olive green salmon faded denim navy white anthracite navy

white anthracite navy

white

black

anthracite

magenta

navy

white

black

anthracite

green

lime

orange

red

magenta

royal blue

navy

turquoise
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 Hotel 30 
The One | 48.1036

 Hotel 50 
The One | 48.1037

 Hotel 70 
The One | 48.1038

Luxury Hotel 30 
The One | 48.1039

Luxury Hotel 50 
The One | 48.1040

Luxury Hotel 70 
The One | 48.1041

Slippers 
The One | 48.1026

 Bathmat 80 
The One | 48.1047

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Ručník pro hosty „Hotel“
500g/m², 100% česaná bavlna
Úzké lemování, úzká bordura, poutko na za-
věšení, rozměry: 30x50cm, pratelné na 90°
onesize

150 25 € 1,55/Kč 40,-

 Slippers
The One 48.1026
Froté pantofl e
100% česaná bavlna
Lemování v kontrastní barvě
38/40 – 42/44

150 1 € 4,60/Kč 115,-

 Bathmat 80
The One 48.1047
Koupelnová rohož
1.000g/m², 100% česaná bavlna
Vně froté pruhy, rozměry: 50x80cm, 
uvnitř: samet, pratelné na 60° (bílá
na 90°)
onesize

50 1 € 9,35/Kč 235,-

Ručník „Hotel“
500g/m², 100% česaná bavlna
Úzké lemování, úzká bordura, poutko na zavě-
šení, rozměry: 50x100cm, pratelné na 90°
onesize

50 5 € 7,80/Kč 195,-

Osuška „Hotel“
500g/m², 100% česaná bavlna
Úzké lemování, 2 úzké bordury, poutko na 
zavěšení, rozměry: 70x140cm, pratelné na 90°
onesize

25 5 € 15,25/Kč 385,-

Ručník pro hosty „Luxury Hotel“
675g/m², 100% česaná bavlna
Lemování s vysoce kvalitním hladkým prouž-
kem, poutko na zavěšení, rozměry: 30x50cm, 
pratelné na 90°
onesize

150 25 € 3,45/Kč 90,-

Ručník „Luxury Hotel“
675g/m², 100% česaná bavlna
Lemování s vysoce kvalitním hladkým prouž-
kem, poutko na zavěšení, rozměry: 50x100cm, 
pratelné na 90°
onesize

50 5 € 10,75/Kč 270,-

Osuška „Luxury Hotel“
675g/m², 100% česaná bavlna
Lemování s vysoce kvalitním hladkým prouž-
kem, poutko na zavěšení, rozměry: 70x140cm, 
pratelné na 90°
onesize

20 5 € 20,75/Kč 525,-

white/white white/black white/anthracite white/burgundy white/navy white anthracite taupe silver grey lavender faded denim

white
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Bathrobe hooded 
The One | 48.1021

 Bathrobe 
The One | 48.1011

 Kids Bathrobe 
The One | 48.1013

 Baby Bathrobe 
The One | 48.1007

Organic Bathrobe 
The One | 48.1084

 Velour Bathrobe
The One | 48.1043

 Wa½  e Bathrobe
The One | 48.1044

 Hamam Bathrobe 
The One | 48.1012

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Župan s kapucí
420g/m², 100% česaná bavlna
Bordury na límci, rukávech a kapsách, poutko 
na zavěšení, pratelné na 40° (bílá na 90°)
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 48,-/Kč 1,215,-

Župan
340g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, pratelné na 40° (bílá 
na 90°)
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 38,40/Kč 970,-

Dětský župan
340g/m², 100% česaná bavlna
Barvy magenta a weiß jsou v současné době 
k dostání pouze bez kapuce, bordury na
límci, rukávech a kapsách, pratelné na 60°
(bílá na 90°)
116/128 – 135/150 – 152/164

15 1 € 34,80/Kč 880,-

Dětský župan
340g/m², 100% česaná bavlna
Barvy magenta a weiß jsou v současné době 
k dostání pouze bez kapuce, bordury na
límci, rukávech a kapsách, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
68/74 – 80/92 – 98/110

20 1 € 24,85/Kč 630,-

Župan z bio bavlny
420g/m², 100% česaná certifi kovaná
organická bavlna
Poutko na zavěšení, pratelné na 40° (bílá
na 90°)
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 69,75/Kč 1,765,-

Župan s kapucí
450g/m², 100% česaná bavlna
Vnější strana: z měkkého sametu, vnitřní 
strana: savé froté, bordury na límci, rukávech
a kapsách, poutko na zavěšení, bílá pratelná 
na 90°
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 58,50/Kč 1,480,-

Župan
270g/m², 100% bavlna
2 našité kapsy, pásek k zavázání, poutko na
zavěšení, vafl ový vzhled, bílá pratelná na 90°
L/XL

20 1 € 38,65/Kč 980,-

Hamam župan
500g/m², 100% bavlna
šálový límec, 2 našité kapsy, pásek k zavázá-
ní, poutko na zavěšení, pratelné na 40°
S/M – L/XL – 2XL/3XL

30 1 € 52,85/Kč 1,335,-

BIO
ORGANIC

white

black

anthracite

taupe

honey yellow

burgundy

magenta

salmon

plum

light blue

navy

turquoise

petrol

white

black

ivory

olive green

lime

yellow

orange

red

azure aqua

royal blue

faded denim

navy

white

magenta

turquoise

white

lime

mint

magenta

light pink

light blue

turquoise

white

anthracite

navy

anthracite

taupe

ivory

salmon

aqua

white

anthracite

navy light grey/
white beige/white blue/white
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 K816 
Kariban | 20.K816

JN 8032 
James & Nicholson | 02.8032

 JN 8031 
James & Nicholson | 02.8031

 JN 212 
James & Nicholson | 02.0212

JN 213 
James & Nicholson | 02.0213

 JN 207 
James & Nicholson | 02.0207

 JN 215 
James & Nicholson | 02.0215

JN 214 
James & Nicholson | 02.0214

 K813 
Kariban | 20.K813

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

poloviční ponožky
78% bavlna, 20% polyester, 2% elastan
3 silikonové pásky na patě pro optimální držení
35/38, 39/42, 43/46

0 0 € 3,45/Kč 90,-

Ponožky z bio bavlny
75% certifi kovaná bio bavlna, 23% polyamid, 2% elastan
Elastická manžeta s Lycrou®, zesílená špička a pata, plochý
prstový šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 5,40/Kč 135,-

Teniskové ponožky z bio bavlny
75% certifi kovaná bio bavlna, 23% polyamid, 2% elastan
Elastická manžeta s Lycrou®, zesílená špička a pata, plochý
prstový šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 4,30/Kč 110,-

Lehké pracovní ponožky
79% polyamid, 11% polyester, 8% polypropylen, 2% elastan
Elastický široký pas, plochý a bezotlakový osnovní šev, lehké
a termoregulační, lýtkové ponožky
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 6,70/Kč 170,-

Teplé pracovní ponožky
68% polyester, 18% polyamid, 6% vlna, 6% polypropylen, 
2% elastan
Elastický široký pas, plochý a bezotlakový osnovní šev, lehké 
a termoregulační, lýtkové ponožky
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 8,20/Kč 205,-

Coolmax® business ponožky
40% bavlna, 40% polyester, 17% polyamid, 3% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, ručně řetízkovaná 
špička, ergonomický tvar pravá/levá
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 5,20/Kč 130,-

Sportovní ponožky
55% polyester, 22% bavlna, 21% polyamid, 2% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, polstrovaná špička a 
stélka, plochý a bezotlakový osnovní šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 7,60/Kč 190,-

Sportovní teniskové ponožky
62% polyester, 20% polyamid, 16% bavlna, 2% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, polstrovaná špička a 
stélka, plochý a bezotlakový osnovní šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 6,20/Kč 155,-

Ponožky
52% bavlna, 48% polyamid
Měkký žebrovaný pas, jemný úplet, středně dlouhé
39/42, 43/46

200 5 € 6,35/Kč 160,-

NEW

BIO
ORGANIC BIO

ORGANIC

white

black

white

black

navy

white

black

navy

black/royal black/red

white

black

white/white black/white bright yellow/white bright green/white bright orange/white red/white bright blue/white

black

lime

orange

red

fuchsia

purple

sky blue

tropical blue

navy
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 K3044 
Kariban | 20.3044

 K806 
Kariban | 20.K806

 K808 
Kariban | 20.K808

 K3043 
Kariban | 20.3043

 K803 
Kariban | 20.K803

 K800 
Kariban | 20.K800

 Classic Shorty 2-Pack 
F.O.L. | 16.7020

 8005 
Promodoro | 40.8005

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pánské tričko
165g/m², 100 % polyamid (60 % recyklo-
vaný), žerzej
Těsný střih, lem a manžety s neviditelným 
švem, bezešvé, štítek TearAway
XS/S – L/XL – XL/2XL

50 10 € 25,55/Kč 645,-

Pánské boxerky
195g/m², 100 % polyamid (59 % recyklo-
vaný)
Těsné boxerky s krátkými nohavičkami, elas-
tický pas, bezešvé, štítek TearAway
XS/S – L/XL – XL/2XL

150 10 € 13,45/Kč 340,-

Dámské kalhotky
220g/m², 100 % polyamid (54 % recyklo-
vaný)
Elastický pas, bezešvé, štítek TearAway
XS/S – L/XL – XL/2XL

200 10 € 13,35/Kč 340,-

Dámské tílko s krajkou
260g/m², 100 % polyamid (58 % recyklo-
vaný)
Těsný střih, výstřih s krajkovými detaily, lem 
s neviditelným švem, bezešvé, výstřih vzadu,
štítek TearAway
XS/S – L/XL – XL/2XL

80 10 € 20,65/Kč 520,-

Pánské boxerky
120g/m², 100% bavlna popelín
Knofl íková léga tón v tónu, elastický pas, 
dvojité švy, boční rozparky, lehký materiál
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 10,35/Kč 260,-

Pánské boxerky
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, gumový pas v kontrastní 
barvě s pruhy, elastická tkanina
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 6,90/Kč 175,-

Pánské boxerky, balení po 2 ks
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Boxerky s krátkými nohavičkami, reliéfní 
široký gumový pas na lemu
S – M – L – XL – XXL

40 2 € 18,65/Kč 470,-

Dámské kalhotky
150g/m², 95% česaná prstencová bavlna,
5% elastan, single jersey
Dvojité švy, s podílem elastanu pro větší 
pohodlí a volnost pohybu, hebký pocit
XS – S – M – L – XL

100 1 € 10,20/Kč 260,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW BEST
SELLER

black oxford silver

oxford blue navy

white black oxford grey

lime orange fuchsia

sky blue tropical blue navy

white black

light grey marl/
g g ylight grey marl

underwear navy/
yunderwear navy black

white

black

white

black

white

black

white

black
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Caps & 
Headwear

SUMMER ................. 380
WINTER ................. 408



 Start Five 
Atlantis | 33.0038

 Kid Start Five 
Atlantis | 33.0177

SSttart Five Sanddndwiw ch 
AtAtlantis | 33.0039

 Liberty Five Buckle 
Atlantis | 33.0181

 Liberty Five 
Atlantis | 33.0180

TTananannkk kkkkk
AtlAtlAtllanananta iss s ssisss | 3| 3333.03.03.03.03. 03503535355

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová baseballová kšiltovka „Start Five“
160g/m², 100% bavlna-twill
Vystředěná vyztužená přední část bez středového švu, proši-
té větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 3,30/Kč 85,-

Dětská 5 panelová kšiltovka „Start Five“
160g/m², 100% bavlna-twill
Potítko z 35% bavlny a 65% polyesteru, vystředěná vyztu-
žená přední část bez středového švu, obšité větrací otvory, 
suchý zip
onesize

200 50 € 3,65/Kč 95,-

5 panelová kšiltovka „Start Five Sandwich“
160g/m², 100% bavlna
Lemování v kontrastní barvě na kšiltu, vystředěná vyztužená
přední část bez středového švu, obšité větrací otvory, suchý 
zip
onesize

200 50 € 3,55/Kč 90,-

5 panelová kšiltovka „Liberty Five Buckle“
250g/m², 100% kartáčovaná bavlna-twill
6 švů na kšiltu, předtvarovaný kšilt, potní pásek z polyestru,
obšité větrací otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

200 50 € 4,65/Kč 115,-

5 panelová baseballová kšiltovka „Liberty Five“
250g/m², 100% kartáčovaná bavlna-twill
6 švů na kšiltu, předtvarovaný kšilt, potní pásek z polyestru,
zesílený přední panel, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 4,20/Kč 105,-

Vojenská kšiltovka „Tank“
235g/m², 100% bavlna, potítko: 65% polyester, 35% 
bavlna
4 švy na kšiltu, vojenský vzhled, suchý zip
onesize

200 50 € 6,75/Kč 170,-

BEST
SELLER

NEW

NEW NEW

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 yellow red

pink light blue royal navy

white black/white grey khaki/navy green/white

ecru/navy/
ecru yellow/white orange/white red/white burgundy

pink/white light blue royal navy/white

white black light grey khaki

bottle green red royal navy

white black light grey khaki

bottle green red royal navy

white black khaki camoufl age

olive navy dark grey
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 Liberty Sandwich 
Atlantis | 33.0005

 Liberty Six Buckle 
Atlantis | 33.0182

Staart Six 
Atlantis | 33.0033

ZZooom m
AtlAt antantis | 3| 33.03.0003003

Zoomm Piping SSSandwwwiich 
AtlAt antis | 333.000404

 Bucket Cotton 
Atlantis | 33.0138

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka „Liberty Sandwich“
310g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna
Lemování v kontrastní barvě na kšiltu, vyztužená přední část, 
obšité větrací otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

200 50 € 6,65/Kč 170,-

6 panelová kšiltovka „Liberty Six Buckle“
250g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna-twill
Mírně zahnutý kšilt, 6 ozdobných švů na kšiltu, potní pásek
z polyestru, zesílený přední panel, obšité větrací otvory,
látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

200 50 € 4,65/Kč 115,-

6 panelová kšiltovka „Start Six“
160g/m², 100% bavlna
Vyztužená přední část, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 3,45/Kč 85,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Zoom“
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Vyztužená přední část, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 5,25/Kč 135,-

6 panelová baseballová kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, lemování v kontrastní 
barvě na kšiltu a zapínání, vyztužená přední část, suchý zip
onesize

200 50 € 5,85/Kč 150,-

Rybářský klobouk
180g/m², 100% bavlna
8 ozdobných švů na krempě, potítko z bavlny
onesize

200 50 € 9,40/Kč 240,-

BEST
SELLER

NEW

NEW

white/
white white/navy black/red black/white black/black dark grey/

white

black grey/
black grey/white light grey/

white grey/navy natural/
y/navy/natural khaki/navy

khaki/khaki brown/
natural

green/
white

olive/
natural

light green/
white

yellow/
y/ynavy/yellow

orange/
gorange red/white red/navy/

red
burgundy/

natural pink/white light blue/
white

violet/
white royal/white navy/navy navy/white turquoise/

white

white black grey khaki

bottle green red royal navy

white black khaki camoufl age

olive red royal navy

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

white black khaki

olive royal navy
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RRRRRececececy y yy yy FeFeFeFeeeeeeleleleleleleleeee  
AtlAtlAtlAtllantantantaantisiis is | 3| 3| 3333.63 63.63.63.63.663.608008008008000800800

 Recy Five 
Atlantis | 33.0116

RRRRRRececece y yy yy ThThThTT rererereee e 
tAtlAtlAtlt antantantntnttis isisis is || 3| 3| 3.63 090090090

 Fĳ i 
Atlantis | 33.0103

 Sand 
Atlantis | 33.0200

 Zion 
Atlantis | 33.0120

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka „Recy Feel“
115g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Recyklovaný polyester“-nálepka na kšiltu, laminovaný přední 
panel, recyklovaný snap uzávěr, vyrobeno z recyklovaných 
PET lahví, tkaný štítek „GREEN YOUR HEAD“ na potítku,
štítek TearAway
onesize

144 24 € 14,10/Kč 355,-

5 panelová baseballová kšiltovka
220g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Ohnutý kšilt, 4 obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 4,30/Kč 110,-

6 panelová síťovaná kšiltovka „Recy Three“
260g/m², hlavní látka: 60% certifi kovaná recyklovaná 
bavlna, 40% bavlna, boční strany a zadní strana: 100%
recyklovaný polyester
Recyklovaný polyester-nálepka na zadní části, laminovaný 
přední panel, recyklovaný snap uzávěr, vyrobeno z recyklo-
vaných PET lahví, tkaný štítek „GREEN YOUR HEAD“ na
potítku, štítek TearAway
onesize

144 24 € 15,55/Kč 395,-

5 panelová baseballová kšiltovka
200g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Mírně zahnutý kšilt, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

144 24 € 11,05/Kč 280,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Sand“
230g/m², 95% recyklovaný polyester, 5% elastan
Nálepka na kšiltu, mírně zahnutý kšilt, 6 ozdobných švů na
kšiltu, elastické potítko, strukturovaná přední část, obšité 
větrací otvory, štítek TearAway
onesize

144 24 € 14,55/Kč 370,-

5 panelová Trucker kšiltovka
200g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr, boční strany a 
zadní strana: 100% recyklovaný polyester
Prodyšná a lehká, síťovina na bocích a vzadu, obšité větrací 
otvory, patentka
onesize

144 24 € 11,85/Kč 300,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

RECYCLED
POLYESTER

white black dark grey

green fl uo royal navy

white black grey green yellow

red light blue royal navy

white/white black/black dark grey/black olive/black

red/white royal/black navy/navy

white black dark grey khaki

olive royal navy

white black dark grey

royal navy

white/white black/black dark grey/black khaki/black

olive/black royal/black navy/navy
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 Recy Six 
Atlantis | 33.0117

 Fraser 
Atlantis | 33.0104

 Kid Fraser 
Atlantis | 33.0110

 Bryce 
Atlantis | 33.0102

 James 
Atlantis | 33.0108

 Joshua 
Atlantis | 33.0109

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová baseballová kšiltovka
220g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Ohnutý kšilt, 6 obšitých větracích otvorů, suchý zip
onesize

200 50 € 4,40/Kč 110,-

6 panelová kšiltovka
270g/m², 100% kepr z certifi kované organické bavlny
Ohnutý kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 14,10/Kč 355,-

Dětská 6 panelová kšiltovka
270g/m², 100% kepr z certifi kované organické bavlny
Ohnutý kšilt, zapínání na sponu
onesize

144 24 € 13,40/Kč 340,-

6 panelová Trucker kšiltovka
200g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr, boční strany a
zadní strana: 100% recyklovaný polyester
Mírně zahnutý kšilt, prodyšná a lehká, síťovina na bocích a
vzadu, patentka
onesize

144 24 € 11,85/Kč 300,-

6 panelová kšiltovka
200g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Plochý kšilt, obšité větrací otvory, patentka
onesize

144 24 € 11,85/Kč 300,-

6 panelová baseballová kšiltovka
200g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Mírně zahnutý kšilt, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

144 24 € 11,05/Kč 280,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

white black red

royal navy

white black dark grey khaki olive

red cardinal red pink columbia blue navy

black khaki red pink

columbia blue royal navy

white/white black/black dark grey/black khaki/black

olive/black royal/black navy/navy

white black dark grey

olive royal navy

white black dark grey khaki

olive royal navy
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 Geo 
Atlantis | 33.0166

 Powell 
Atlantis | 33.0115

 Nelson 
Atlantis | 33.0113

 Yala 
Atlantis | 33.0119

 Kid Yala 
Atlantis | 33.0111

SSSSShohohohohohot tt
AtlAtlAtlAAtlAt antantantanta is is is ssis | | 3| 3| 3||| 3.77777770000000000000000000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Rybářský klobouk „Geo“
200g/m², 100% recyklovaný polyester-kepr
Ekologický proces barvení s nízkou spotřebou vody, 7 ozdob-
ných švů na krempě, potní pásek z polyestru, obšité větrací 
otvory, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,65/Kč 270,-

Rybářský klobouk
260g/m², 60% recyklovaná bavlna, 40% bavlna-twill
Krátká strmá krempa, 2 obšité větrací otvory
onesize

144 24 € 12,45/Kč 315,-

Pletená čepice „Nelson“
78g, 100% certifi kovaná bio bavlna
široký lem, jemný žebrový úplet, přírodní antialergická vlákna
onesize

144 24 € 13,70/Kč 345,-

Pletená čepice „Yala“
60g, 100% certifi kovaná bio bavlna
Bez ohrnutého lemu, jemný žebrový úplet, přírodní antialer-
gická vlákna, měkký pružný materiál
onesize

144 24 € 11,10/Kč 280,-

Dětská pletená čepice
50g, 100% certifi kovaná bio bavlna
Bez ohrnutého lemu, jemný žebrový úplet, přírodní antialer-
gická vlákna, měkký pružný materiál
onesize

144 24 € 10,30/Kč 260,-

5 panelová kšiltovka „Shot“
270g/m², 100% bavlna
Ohnutý kšilt, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, laminova-
ný přední panel, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek
TearAway
onesize

144 24 € 9,80/Kč 250,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW NEW

BIO
ORGANIC

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

white black dark grey

khaki olive navy

white black dark grey

khaki olive navy

black light grey leaf green mustard

burgundy light avio navy

black light grey olive leaf green mustard

orange burgundy royal navy

black leaf green red pink

light avio royal navy

white black dark grey light grey green

yellow red royal navy
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RRRRapapa ppeper
AtlAtlAtlantantn isis is || 33.207707070700

RRRapappper Coooootton 
Atlantnttiss s | 33.800020220

 Rapper Jersey 
Atlantis | 33.0194

RRRapapappepepeer r CaCaCanvnvnvasaas 
AAtAtlanttttis ii | 3333.3.6.663 0600660

Cargo 
Atlantis | 33.8030030

 Gear 
Atlantis | 33.0165

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
6 švů na kšiltu, potní pásek z polyestru, polstrovaný přední 
panel a kšilt, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 6,65/Kč 170,-

5 panelová Trucker kšiltovka „Rapper“
180g/m², vnější látka 1: 100% bavlna, boční strany a zadní 
strana: 100% polyester
Ohnutý kšilt, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, strukturo-
vaná přední část, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,20/Kč 185,-

5 panelová Trucker kšiltovka „Rapper Jersey“
220g/m², 100% bavlna, potítko: 100% bavlna, boční strany
a zadní strana: 100% polyesterová síťovina
Mírně zahnutý kšilt, 8 ozdobných švů na kšiltu, strukturova-
ná přední část, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,40/Kč 265,-

5 panelová síťovaná kšiltovka „Rapper Canvas“
260g/m², hlavní látka: 100% bavlna, boční strany a zadní 
strana: 100% polyester
Nálepka na kšiltu, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, 
laminovaný přední panel, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 8,90/Kč 225,-

5 panelová kšiltovka „Cargo“
290g/m², 100% chino bavlna-twill
Vintage vzhled, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, struk-
turovaná přední část, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 11,50/Kč 290,-

5 panelová baseballová kšiltovka „Gear“
89g, hlavní látka: 100% bavlna, boční strany a zadní strana:
98% polyester, 2% elastan
Nálepka na kšiltu, kšilt a přední panel ve vzhledu uhlíkových
vláken, 6 ozdobných švů na kšiltu, potní pásek z polyestru,
zesílený přední panel, obšité větrací otvory, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,-/Kč 255,-

NEW

NEW

white/black/
g yburgundy

white/olive/
gorange white/green white/red/

black
white/red/

yroyal

black black/black grey/red olive/black green

green fl uo yellow fl uo yellow/black orange fl uo orange/black

red fuchsia fl uo royal navy

white/white black/black dark grey/
black khaki/stone olive/black

mustard/
black red/red burgundy/

g yburgundy
burgundy/

stone violet/white

royal/royal navy/grey navy/navy black dark grey light grey burgundy navy

white/yellow/
g ydark grey

white/bur-
g ygundy/black black/grey dark grey/red grey/black

grey/bright
yyellow/black

grey/navy/
ynavy olive/khaki bottle green/

white orange/white

royal/grey navy/burgun-
y gdy/beige

navy/
g yburgundy navy/yellow navy/

g ydark grey

black dark grey grey stone khaki

olive green yellow red burgundy

avio royal navy

white black green

red royal navy
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 Kid Snap Back 
Atlantis | 33.0176

 Snap Five 
Atlantis | 33.0064

 Beat 
Atlantis | 33.0135

Esttorororrro ilill 
Atlanttis s | 3333333.23.22223 0400

 Hit 
Atlantis | 33.7.7.7.77000060

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka „Snap Back“
400g/m², 100% polyester, spodní strana: 100% bavlna
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt, potítko z 35% bavlny a 65%
polyesteru, zesílený přední panel, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,60/Kč 190,-

Dětská 6 panelová kšiltovka „Snap Back“
400g/m², 100% polyester, spodní strana: 100% bavlna
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt, potítko z 35% bavlny a 65%
polyesteru, zesílený přední panel, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,85/Kč 200,-

5 panelová kšiltovka „Snap Five“
400g/m², 100% polyester, spodní strana: 100% bavlna
Extra široký plochý kšilt, přední panel bez švu, patentka,
štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,60/Kč 190,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Beat“
400g/m², hlavní látka: 100% polyester, uvnitř: 100% bavlna
Nálepka na kšiltu, předtvarovaný kšilt, 8 ozdobných švů na
kšiltu, potítko z Chino bavlny, zesílený přední panel, obšité 
větrací otvory, patentka, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,20/Kč 260,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Estoril“
72g, 100% polyester žakár
Lemování v kontrastní barvě na kšiltu, potítko, strukturovaná 
přední část, suchý zip
onesize

144 24 € 9,60/Kč 245,-

6 panelová kšiltovka „Hit“
270g/m², 100% bavlna-twill
Nálepka na kšiltu, ohnutý kšilt, potítko z bavlny, prošité 
větrací otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek
TearAway
onesize

144 24 € 9,80/Kč 250,-

NEW

BEST
SELLER

NEW

white white/black black black/grey black/red

grey melange grey camoufl age green red

burgundy royal navy navy/red black red royal navy

white black grey camoufl age olive

red burgundy royal navy

white black dark grey
gmelange grey melange grey

khaki bottle green red royal navy

white black dark grey grey bottle green

red burgundy royal navy

white black dark grey light grey khaki

olive green red burgundy pink

light pink violet royal navy
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AtlAtlA anttis sis | 3| 33| 3333.03.03.033.0560

DDadad HHatatt 
AtlAtltlantantantanta iiisis || 3| 33.40330303030

Digggg g g 
Atlllaantanta is is | 33.43 090

 Feed 
Atlantis | 33.0160

 Sonic 
Atlantis | 33.0210

Spopoortrtt SSSanannandwdwdwdd icichhhhh hh
Atltlantntis is i | 3| 3| 33.03.03.050404040

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová baseballová kšiltovka „Aktion“
250g/m², 100% předepraná bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, nevyztužená přední 
část, boční větrací otvory s kovovými očky, látkový pásek s
kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 10,-/Kč 255,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Dad Hat“
280g/m², 100% bavlna
Mírně zahnutý kšilt, nevyztužené přední panely, látkový
pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,20/Kč 260,-

6 panelová kšiltovka „Digg“
250g/m², 100% chino bavlna-twill
8 švů na kšiltu, nálepka na kšiltu, předtvarovaný kšilt, potítko
z bavlny, prošité větrací otvory, látkový pásek s kovovým 
zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,75/Kč 270,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Feed“
220g/m²,
Mírně zahnutý kšilt, patentka, melanžový vzhled, štítek
TearAway
onesize

144 24 € 10,90/Kč 275,-

6 panelová Trucker kšiltovka „Sonic“
280g/m², 100% bavlna-twill, boční strany a zadní strana:
100% polyesterová síťovina, potítko: 65% polyester, 35%
bavlna
Nálepka na kšiltu, mírně zahnutý kšilt, 4 ozdobné švy na kšil-
tu, strukturovaná přední část, obšité větrací otvory, patentka, 
štítek TearAway
onesize

144 24 € 8,35/Kč 210,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Sport Sandwich“
180g/m², 100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, lemování v kontrastní barvě na kšiltu,
zesílený přední panel, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 6,85/Kč 175,-

NEW

NEW

white black dark grey grey stone

khaki camoufl age brown green olive

yellow orange red burgundy fuchsia

pink light blue denim navy

white black grey stone khaki

olive camoufl age red burgundy pink

light blue light denim clear wash
denim dark denim navy

black khaki olive mustard

red burgundy navy

black dark grey light grey

burgundy navy

white black black/grey
gmelange/white

grey melange/
black

grey melange/
gcardinal/beige olive/black bottle green/

g y ggrey/beige mustard/black

cardinal/black royal navy navy/grey me-
glange/white

white/
white white/navy black/black black/white grey/white light grey/

white

khaki/navy olive/white green/
white

ecru/navy/
ecru

yellow/
ynavy

orange/
ynavy

red/white burgundy/
ynavy

violet/
white

light blue/
white royal/white navy/white

navy/navy bottle
ggreen/white

turquoise/
white
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B645B
Beechfi eld | 53.645B

 B640 
Beechfi eld | 53.0640

BB600NNN
BeeBeechfichfifieeld d | 53.0060

 B58 
Beechfi eld | 53.0058

BB655333
Beeeeechfifi eld | 535333.06.06.06.0653535353

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová kšiltovka Vintage Trucker
100% polyester
Polstrovaný přední panel a kšilt, snapback zapínání ve 
vintage stylu
onesize

192 12 € 5,20/Kč 130,-

Dětská 5 panelová polyester. síťovaná kšiltovka
100% polyester
Polstrovaný přední panel a kšilt, snapback zapínání ve 
vintage stylu
onesize

192 12 € 5,-/Kč 125,-

5 panelová Trucker kšiltovka
Vnější látka 1: 100% bavlna, vnější látka 2: 100% polyeste-
rová síťovina
Předtvarovaný kšilt, přední strana a kšilt z bavlny, snapback 
zapínání ve vintage stylu
onesize

192 12 € 5,20/Kč 130,-

6 panelová kšiltovka Bio Trucker
Kšilt a přední panel: 100% certifi kovaná bio bavlna, síťované 
části: polyesterová síťovina
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, snapback
zapínání, štítek TearAway
onesize

72 6 € 9,30/Kč 235,-

6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka
100% těžká bavlna-drill
Vystředěný nevyztužený přední panel bez švu, látkový pásek
s kovovým zapínáním
onesize

144 12 € 4,80/Kč 120,-

6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka
100% chino bavlna
Předtvarovaný kšilt, měkká, nestrukturovaná oblast hlavy, 
prošité větrací otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, 
štítek TearAway
onesize

144 12 € 5,75/Kč 145,-

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

black/black black/white fl uorescent 
ggreen/white

lime green/
white

fl uorescent 
yyellow/white

sunfl ower/
white orange/white fl uorescent

gorange/white
classic red/

white
fl uorescent 
ppink/white

fuchsia/white purple/white sky blue/
white

bright royal/
white

french navy/
white

black/white lime green/white orange/white classic red/white

fuchsia/white sky blue/white bright royal/
white

french navy/
white

white/
white black/black black/white black/light

g ygrey
black/lime

ggreen
black/
yyellow

black/
gorange

black/clas-
sic red

black/
fuchsia

black/surf 
blue

graphite grey/
g p g ygraphite grey

light grey/
g g ylight grey

olive green/
black

bottle green/
gbottle green

pure green/
white

classic red/
white

classic red/
classic red

chocolate/
caramel

burgundy/
g g ylight grey

pastel pink/
p ppastel pink

bright royal/
white

bright royal/
g ybright royal

french navy/
white

french navy/
yfrench navy

black graphite grey olive green

sand oxford navy

white black light grey

bottle green classic red french navy

black beige pastel lemon pastel mint

pastel pink pastel blue navy
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B15C
Beechfi eld | 53.015C

B17177777111
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BBB65656656  
Beechfieeld |d | 53..00.00656565

B59
Beechfi eld | 53.0059

B20
Beechfi eld | 53.00020020

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka „Vintage“
100% speciálně praná bavlna
Vintage vzhled, předtvarovaný kšilt, měkká, nestrukturovaná
oblast hlavy, prošité větrací otvory, látkový pásek s mosaznou 
sponou jako zapínání, štítek TearAway
onesize

144 12 € 6,65/Kč 170,-

5 panelová sandwich kšiltovka
100% bavlna-drill
Sandwich v kontrastní barvě, vyztužený přední panel bez švu,
obšité větrací otvory v kontrastní barvě, zapínání na suchý
zip Rip-Strip™
onesize

192 12 € 5,30/Kč 135,-

Týmová závodní čepice
100% kartáčovaná bavlna-twill
Zapínání na suchý zip Rip-Strip™
onesize

150 25 € 5,50/Kč 140,-

6 panelová kšiltovka „Pro Style“
100% těžká kartáčovaná bavlna-drill
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, obšité větrací 
otvory, látková páska s tri-glide přezkou
onesize

144 12 € 5,50/Kč 140,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Authentic“
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, strukturovaná přední část, prošité větrací 
otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 12 € 6,30/Kč 160,-

6 panelová sandwich kšiltovka „Athleisure“
100% kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, sandwich v kontrastní barvě, strukturo-
vaná přední část, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek
TearAway
onesize

144 12 € 6,20/Kč 155,-

vintage black vintage stone vintage jungle
camo vintage olive

vintage red vintage light
denim vintage denim

white/french 
ynavy

black/light
g ygrey black/orange black/lime

ggreen black/fuchsia

black/bright
yroyal

black/classic
red black/yellow graphite grey/

y g yoyster grey
putty/french 

ynavy

classic red/
white

bright royal/
white

french navy/
classic red

french navy/
p yputty

black/graphite 
g ygrey/white

black/graphite 
g ygrey/classic red black/lime green black/yellow

black/orange black/classic
red/white black/classic red black/bright

yroyal

graphite grey/
g yblack/bright royal

bottle green/
black/white

orange/black/
white

classic red/
black/white

sky blue/french 
ynavy/white

bright royal/
black/white

french navy/
classic red/white

french navy/bright 
yroyal/white

white black graphite grey stone forest green

classic red bright royal french navy french navy/
stone

soº  white black graphite grey light grey military green

bottle green classic red burgundy french navy

white/classic
red

white/bright
yroyal

black/graphi-
g yte grey

black/lime
ggreen black/yellow

black/classic
red

graphite grey/
black

kelly green/
white orange/white classic red/

white

fuchsia/white purple/white bright royal/
white

french navy/
white

surf blue/
white
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Beechfi eld | 533.00.00707070707007

BBBBB545454545 NN N 
BBeeBeBBeeBeBeechfichfichfifielelelelld |d d | 5353533.0.00.00 5454544

 B660 
Beechfi eld | 53.0660

B610 0 0 
Beechfielellld |dd 5353.06.0610100

BB6161611610C0C  
BeeBeeBeeBeechfichfichfichfic eleleleleldd | 535333.6110CCC

BBB2522555 
Beechfichfihfifichfieleld |d |||| 535353535 .00.00.00252255

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová recyklovaná kšiltovka Pro-Style
100% recyklovaný polyester
Předtvarovaný kšilt, zesílený přední panel, obšité větrací 
otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

72 6 € 6,65/Kč 170,-

6 panelová kšiltovka z bio bavlny
100% certifi kovaná bio bavlna
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, látková páska s 
tri-glide přezkou, štítek TearAway
onesize

96 12 € 9,50/Kč 240,-

5 panelová kšiltovka s rovným kšiltem
100% polyester twill
Zelená spodní strana kšiltu (černá u barvy black/black/
black), plochý kšilt s nálepkou, vyztužené přední panely,
obšité větrací otvory, retro styl snapback zapínání
onesize

144 12 € 6,-/Kč 150,-

5 panelová Snapback kšiltovka
100% bavlna-twill
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt, retro styl snapback zapínání,
štítek TearAway
onesize

192 12 € 5,10/Kč 130,-

6 panelová Snapback kontrastní kšiltovka
100% bavlna-twill
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt, retro styl snapback zapínání,
štítek TearAway
onesize

192 12 € 5,10/Kč 130,-

5 panelová kšiltovka „Authentic“
220g/m², 100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, strukturovaná přední část, prošité větrací 
otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 12 € 5,-/Kč 125,-

RECYCLED
POLYESTER BIO

ORGANIC

BEST
SELLER

white black graphite grey french navy black olive green sand oxford navy

white/black black/black/
black black/black black/grey

black/classic red black/bright
yroyal grey/black grey/grey

classic red/black classic red/
classic red

french navy/
classic red

french navy/
yfrench navy

white black graphite grey light grey

bottle green yellow orange classic red

burgundy purple bright royal french navy

black/grey black/lime green black/yellow black/orange

black/classic red black/fuchsia black/surf blue

white black graphite grey bottle green

classic red burgundy bright royal french navy
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B10110100BBBBBB
BeeBeB chfifichfifielelelddd |d 53.01.01.010B0B0B0

BB100 
Beechfi eld | 53.001010

BBBB1511
BeeeeeBee chchchchfihfihfielee d | 53.0015

 B638 
Beechfi eld | 53.0638

BB343444 
BeeeB chfichfifieeleld |d |d 5353.000034344

B411 
Beechfich  eld |d | || 53.00411111

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dětská 5 panelová kšiltovka „Original“
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, obšité větrací otvory, zapínání na suchý 
zip Rip-Strip™, knofl ík bezpečný pro děti
onesize

144 12 € 4,20/Kč 105,-

5 panelová kšiltovka „Original“
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, prošité větrací otvory, zapínání na suchý 
zip Rip-Strip™
onesize

144 12 € 4,30/Kč 110,-

5 panelová kšiltovka „Ultimate“
100% bavlna-drill
Předtvarovaný kšilt, přední panel bez švu, obšité větrací 
otvory, zapínání na suchý zip Rip-Strip™
onesize

192 12 € 5,10/Kč 130,-

5 panelová čepice s nášivkou
100% bavlna-twill
Kompatibilní se sublimační nášivkou „Molle“ 52.0841, mírně 
zahnutý kšilt, vyměnitelná nášivka Rip-Strip™, obšité větrací 
otvory, plastové zapínání, štítek TearAway
onesize

144 12 € 7,65/Kč 195,-

Kšiltovka „Army“
100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

192 12 € 6,55/Kč 165,-

Sportovní sluneční kšilt
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

192 12 € 5,10/Kč 130,-

NEW

black graphite grey bottle green kelly green

lime green yellow orange bright red classic red

burgundy classic pink fuchsia purple sky blue

bright royal french navy emerald surf blue

white black graphite
g ygrey light grey natural olive

ggreen
bottle
ggreen

kelly
ggreen lime green yellow sand gold orange bright red

classic red chocolate burgundy pastel
ppink

classic
ppink fuchsia purple

sky blue bright
yroyal

french 
ynavy emerald surf blue

white black graphite grey light grey olive green

bottle green classic red burgundy bright royal french navy

black graphite grey desert sand jungle camo military green

white black graphite grey pebble khaki

olive green chocolate burgundy navy white black fuchsia french navy
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 6377 
Flexfi t | 55.6377

 6606MC 
Flexfi t | 55.06MC

 6506 
Flexfi t | 55.6506

 5003BD 
Flexfi t | 55.03BD

 5003OE 
Flexfi t | 55.03OE

 5003 
Flexfi t | 55.5003

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová Flexfi t kšiltovka
98% kartáčovaná bavlna-twill, 2% elastan
Ohnutý kšilt, stříbrná spodní strana kšiltu, uzavřená zadní 
část bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 15,45/Kč 390,-

6 panelová retro kšiltovka Multicam®
Vnější látka 1: 98% bavlna, 2% elastan, vnější látka 2: 100%
polyester
Mírně zahnutý kšilt, prodyšný materiál, zadní strana ze
síťoviny, maskovací vzor, plastové zapínání
onesize

72 6 € 15,45/Kč 390,-

5 panelová Retro Trucker kšiltovka
Vnější látka 1: 60% bavlna-twill, 40% polyester, vnější látka 
2: 100% polyester
Mírně zahnutý kšilt, vyztužená přední část, zadní strana ze
síťoviny, plastové zapínání
onesize

72 6 € 10,10/Kč 255,-

Rybářský klobouk v batikované barvě
274g/m², 100% polyester
Vnitřní strana plná černá, 6 ozdobných švů na krempě, lze
nosit oboustranně, obšité větrací otvory
onesize

72 6 € 28,90/Kč 730,-

Rybářský klobouk
371g/m², 100% bavlna
Roztřepené okraje
onesize

72 6 € 28,90/Kč 730,-

Rybářský klobouk
335g/m², 98% bavlna-twill, 2% elastan
Měkký kšilt, robustní bavlněný kepr
onesize

72 6 € 19,95/Kč 505,-

NEW NEW NEW

NEW NEW

black grey khaki

pine green navy

multicam alpina multicam black multicam khaki multicam arid/
tan

arid/brown multicam multicam tropic

white black charcoal

khaki red navy

black/white o¹  white black

white black navy grey

khaki orange* red
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 6089OC 
Flexfi t | 55.89OC

 110OC 
Flexfi t | 55.10OC

 6277RP 
Flexfi t | 55.77RP

 6089PS 
Flexfi t | 55.89PS

° h l° h ls držákem na peromit Sti° ehaltermit Sti° ehaltermit Sti° ehaltermit Sti° ehalterpt Sti° ehaltt Sti° ehaltt Sti° ehaltt Sti° ehaltt Sti° ehaltt Sti°ehaltt Sti°ehalt

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 6089OC
Flexfi t 55.89OC
6 panelová Snapback bio kšil-
tovka
98% certifi kovaná bio bavlna, 2% 
elastan
Plochý kšilt, vyztužená přední část,
plastové zapínání
onesize

72 6 € 15,45/Kč 390,-

 110OC
Flexfi t 55.10OC
6 panelová kšiltovka z bio bavlny
269g/m², 98% certifi kovaná bio
bavlna, 2% elastan
Předtvarovaný kšilt, 8 ozdobných 
švů na kšiltu, plastové zapínání
onesize

72 6 € 19,05/Kč 480,-

 6277RP
Flexfi t 55.77RP
6 panelová recyklovaná Flexfi t 
kšiltovka
251g/m², 97% recyklovaný polyes-
ter, 3% elastan
Předtvarovaný kšilt
S/M – L/XL

72 6 € 19,05/Kč 480,-

 6089PS
Flexfi t 55.89PS
6 panelová snapback kšiltovka s
držákem na pero
256g/m², 100% bavlna
Plochý kšilt, integrovaný držák na
pero, patentka
onesize

72 6 € 19,05/Kč 480,-

NEW NEW

BIO
ORGANIC

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

white black dark grey pale grey

burnt olive red navy dark navy white black dark grey dark navy

white black light charcoal silver

khaki loden navy black ocher
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 60066 66
Fllexfi t | 5555.6006

6606CCFFFF
Flexfi t | 55.0060606CFCFCF

7777777707770777777
Fleeeeexfixfi xfi xfi xfit |t |t t t t 55555555555.77.7777.77.7.770070707

 6007
Flexfi fit |t |t |t | 55555.6007

110
Flexfi t | 55.0110

 6089 
Flexfi t | 55.6089

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová Trucker kšiltovka
205g/m², vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester
Plochý kšilt, plně vyztužená přední část bez švu, síťovaná
vsadka na zádech, plastové zapínání
onesize

72 6 € 9,40/Kč 240,-

5 panelová Snapback kšiltovka
400g/m², 100% bavlna
Zelená spodní strana kšiltu (spodní strana kšiltu tón v tónu u 
barvy black/black), přední panel bez švu, plastové zapínání 
tón v tónu, robustní kepr
onesize

72 6 € 13,20/Kč 335,-

6 panelová kšiltovka „Fitted Snapback“
411g/m², 83% polyakryl, 15% vlna, 2% elastan
Plochý kšilt, elastické potítko, 6 obšitých větracích otvorů,
plastové zapínání
onesize

72 6 € 22,20/Kč 560,-

6 panelová Snapback kšiltovka
382g/m², 80% polyakryl, 20% vlna
Zelená spodní strana kšiltu u jedno- a dvoubarevných kšilto-
vek s kontrastním zapínáním, knofl íkem, větracími otvory a
kšiltem, spodní strana kšiltu tón v tónu u barev black/black,
heather grey/heather grey, dark grey/dark grey, dark navy/
dark navy a maroon/maroon, vyztužená přední část, plastové
zapínání
onesize

72 6 € 13,20/Kč 335,-

6 panelová Trucker kšiltovka
vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější látka 2: 
100% polyester
Rovný střih, bílá, zpevněná canvas přední strana, plastové 
zapínání
onesize

72 6 € 9,40/Kč 240,-

5 panelová Snapback kšiltovka
100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, plastové zapínání
onesize

72 6 € 14,55/Kč 370,-

BEST
SELLER

white black black/white/
black charcoal

brown/white/
brown

royal/white/
yroyal kelly/white/kelly red/white/red

carolina blue/whi-
te/carolina blue

navy/white/
ynavy navy

black/white/
black

dark grey/whi-
g yte/dark grey

silver/white/
silver

khaki/white/
khaki

red/white/red maroon/white/
maroon

navy/white/
ynavy

white black grey navy

white black/black black

red royal navy

white black black/grey black/red

dark grey grey red navy

black/black black black/silver black/teal black/neon
yyellow

black/neon
gorange

black/red black/neon
ppink

black/
p ppurple dark grey dark grey/

g ydark grey
charcoal/

black

heather
g ygrey/black

heather grey/
g yheather grey

heather
g ygrey

heather
g ygrey/red

heather grey/
maroon

heather
g y ygrey/royal

heather
g y ygrey/navy silver brown tan natural natural/

black

buck olive/black spruce orange* red red/red

red/black maroon/
black

maroon/
maroon maroon purple purple/gold

royal/
gorange royal navy/red navy/

maroon navy dark navy dark navy/
ydark navy
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6196 
Flexfi t | 55.6196

118080
FFlexfi fi tt | 555.0180

6533333333
FFFFleFlexfi t |||| 5555 .6533

11100P PP
FleFleFlexfi xfi xfi t |t |t | 55555.11.11110P0P0P

66666662727277272777F7FFFFM M M M M
FleeeeFF xfixfi xfi xfi t |t ||t |t | 555555555.77777777.7 FMFMFMMFMFM

6662722 7FV 
FleFleexfi t |t || 555555.77FV

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka Flexfi t Glenček
240g/m², 97% polyester, 3% elastan
Vyztužená přední část, kostkovaný design, uzavřená zadní 
část bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 16,80/Kč 425,-

6 panelová kšiltovka „Delta“
245g/m², 92% polyester, 8% elastan
Ohnutý kšilt, potítko, bezešvé panely spojené 3vrstvou
multifunkční páskou, speciální technologie zabraňuje tvorbě
potních skvrn
S/M – L/XL

72 6 € 24,40/Kč 620,-

6 panelová síťovaná kšiltovka
300g/m², vnější látka 1: 83% nylon, 14% bavlna, 3% poly-
uretan, vnější látka 2: 87% polyester, 13% elastan
Předtvarovaný kšilt, vodoodpudivá, prodyšný materiál 
S/M – L/XL

72 6 € 16,80/Kč 425,-

CoolDry Mini Piqué čepice
240g/m², 100% polyester, poly hybridní lehké Piqué
Předtvarovaný kšilt, vodoodpudivá, suchý zip s elastickou 
vložkou
onesize

72 6 € 19,95/Kč 505,-

6 panelová melírovaná kšiltovka
450g/m², 62% polyester, 35% viskóza, 3% elastan
Mírně zahnutý kšilt, vyztužená přední část, uzavřená zadní 
část bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 19,95/Kč 505,-

6 panelová Flexfi t kšiltovka
63% polyester, 34% bavlna, 3% elastan
Plochý kšilt, uzavřená zadní část bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 16,80/Kč 425,-

black/white brown/khaki

white black green red

purple royal navy

white black silver navy black black dark grey heather grey maroon navy

white black dark grey silver spruce

olive red maroon royal navy
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662210
FleFlexfi xfi t |t | 55.6210

700005 
Flexfi tt | 55.7005

 6277MC C CC
Flexfi t | 55555 77.777 MC

627272727277O7O7O7O7OC CCCC
FleFleFF fixfi t | 555.7.77.77OCCCC

666245 
FleFleFlFl xfi xfi xfi fifi t |t |t |t  55.6222245

 6277 
Flexfi t | 55.6277

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka Premium 210 Fitted
411g/m², 83% polyakryl, 15% vlna, 2% elastan
Spodní strana kšiltu tón v tónu, plochý kšilt, zesílený přední 
panel, Flexfi t® technologie bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 19,95/Kč 505,-

6 panelová kšiltovka z bio bavlny
98% bio bavlna, 2% elastan
Ohnutý kšilt, vyztužená přední část, Flexfi t® technologie bez 
zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 16,80/Kč 425,-

6 panelová bavlněná keprová kšiltovka
400g/m², 100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním, 
měkká přední část
onesize

72 6 € 13,20/Kč 335,-

6 panelová vlněná česaná kšiltovka Flexfi t
300g/m², 63% polyester, 34% bavlna, 3% elastan
8 ozdobných švů na horní straně kšiltu, stříbrná spodní strana 
kšiltu (spodní strana kšiltu tón v tónu u barvy black/black),
uzavřená zadní část bez zapínání, měkký česaný svrchní materiál
Youth – XS/S – S/M – L/XL – XXL

72 6 € 14,55/Kč 370,-

5 panelová kšiltovka „Classic Jockey“
400g/m², 100% bavlna-twill
Rovný střih, nastavitelný nylonový pásek s klipem, po stra-
nách 4 kovová očka
onesize

72 6 € 13,20/Kč 335,-

6 panelová kšiltovka Multicam®
98% bavlna, 2% elastan
Předtvarovaný kšilt, maskovací vzor, uzavřená zadní část bez 
zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 19,95/Kč 505,-

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

black black/grey black/red

dark grey dark navy heather grey brown

red/black red royal

black dark grey khaki camo

olive red navy

multicam
palpina

multicam
black

multicam
khaki multicam multicam

ptropic

white black navy

white black dark grey stone khaki

buck green camouf-
glage tan red pink

cranberry maroon light blue navy

white black black/black dark grey grey silver

stone khaki rose brown brown coyote 
brown olive

spruce pepper
ggreen fresh green gold curry orange

red maroon dark pink pink purple carolina
blue

hawaiian
ocean slate blue royal navy dark navy
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66515151515 1111
Flexfi fi t |t |t |t 55555 .6555551111

 6560 
Flexfi t | 55.6560

 6606 
Flexfi t | 55.6606

6778 
Flexfi t | 55.6778

 7706 
Flexfi t | 55.7706

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Síťovaná kšiltovka Flexfi t Trucker
vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější látka 2: 
95% polyester, 5% elastan
Ohnutý kšilt, zadní strana ze síťoviny, uzavřená zadní část
bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 14,55/Kč 370,-

5 panelová Flexfi t kšiltovka
290g/m², 97% polyester, 3% elastan, COOLDRY twill 
spandex
Sportovní střh, uvnitř Flexfi t® potní pásek, vyztužený přední 
panel bez švu
S/M – L/XL

72 6 € 14,55/Kč 370,-

 6778
Flexfi t 55.6778
Kšiltovka Flexfi t z dvojitého žerzeje
435g/m², 66% polyester, 30% bavlna, 4% elastan
Spodní strana kšiltu tón v tónu, měkký elastický pletený
žerzej
S/M – L/XL

72 6 € 16,80/Kč 425,-

 7706
Flexfi t 55.7706
Zahnutá klasická Snapback kšiltovka
290g/m², 60% bavlna, 40% polyester
Předtvarovaný kšilt, vyztužená přední část, plastové zapínání
onesize

72 6 € 13,20/Kč 335,-

Vintage Trucker kšiltovka
205g/m², vnější látka 1: 60% bavlna-twill, 40% polyester,
vnější látka 2: 100% polyester
Rovný střih, mírně zahnutý kšilt, přední plátěný panel
zesílený středovým švem, zadní strana ze síťoviny, plastové
zapínání
onesize

72 6 € 9,40/Kč 240,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black black/white black/white/
black dark grey

dark grey/whi-
g yte/dark grey grey/white khaki/black buck red

red/white royal royal/white navy navy/white white black khaki red navy

white black black/white dark grey

dark grey/white heather grey/
white

heather grey/
black silver

silver/white caramel khaki/white khaki

brown/khaki buck buck/white moss green/
khaki

evergreen red maroon navy

navy/white

black grey/black heather grey

red royal navy

white black charcoal* khaki

red pink navy
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 MB 61183 
Myrtle Beacch | 03.61861833

MB 7010
Myrtle Beach | 03.7010

 MB 611111 
Myrtle Beach | 03.03.03.61166111

 MB 6622155555 
Myryrryrtletletltlett Beacacachachachach | | 03.033.0 621621621222 5

MB 135
Myrtle Beach | 03.03.01301355

MB 499 
Myrtle Beachch ||| 03.03.03 004004040499

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová funkční Flexfi t® kšiltovka
84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, 8 ozdobých švů, dobré 
držení díky elastanové vložce a pásku Flexfi t®, laminované 
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, uzavřená zadní 
část bez zapínání
S/M – L/XL

144 24 € 21,60/Kč 545,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Velký kšilt, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze 
saténu, 4 obšité větrací otvory, suchý zip, přiléhající na čelo,
54cm (od 4 let)
onesize

144 24 € 6,50/Kč 165,-

6 panelová raver kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Klasická univerzální kšiltovka, 8 ozdobných švů na kšiltu,
polstrované potítko ze saténu, 6 obšitých větracích otvorů,
kovová spona v matné stříbrné barvě s patentkou a látkovým 
očkem, přiléhající na čelo
onesize – oversize*
* k dispozici pouze v těchto barvách

144 24 € 6,50/Kč 165,-

6 panelová síťovaná kšiltovka Elastic Fit
vnější látka: 70% polyester, 30% bavlna, vnější látka 2: 
100% polyester
Vypasovaný střih, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminované
přední panely, 2 obšité větrací otvory na předních panelech, 
uzavřená zadní část bez zapínání, k dostání ve velikostech S/
M=56/57cm a L/XL=58/59cm
S/M – L/XL

144 6 € 10,90/Kč 275,-

Klubová kšiltovka
100% bavlna
Polstrované potítko ze saténu, laminované přední panely, 6 
obšitých větracích otvorů v kontrastní barvě, suchý zip
onesize

144 24 € 7,70/Kč 195,-

Kšiltovka s tříbarevným kšiltem
100% těžká kartáčovaná bavlna
Extravagantní tříbarevné sendvičové řešení, polstrované
potítko ze saténu, laminované přední panely, 6 obšitých
větracích otvorů, zapínání na sponu v matné stříbrné barvě s
vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 7,70/Kč 195,-

white black red navy

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/

black

light grey beige beige/dark
ggreen dark brown olive light khaki/

black

light khaki/
ynavy olive/beige dark green fern green green lime green

yellow gold yellow orange pink signal red wine

purple sky blue aqua royal navy turquoise

black/black dark grey melan-
gge/black green/black

red/black royal/black turquoise/black

white/red/black black/red/white black/light
g ygrey/white

light grey/
black/white

yellow/black/
white

light pink/light
blue/white navy/red/white navy/light blue/

white

black/white/
gdark green

black/white/
g g ylight grey black/white/red black/white/

yroyal

light grey/
white/black

dark green/red/
gdark green

dark green/
white/black

orange/dark 
ggreen/white

red/white/black aqua/navy/
white

royal/white/
ynavy

navy/white/
g g ylight grey
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 MB 6181 
Myrtle Beach | 03.6181

MMB B 1616 
MyrMyrtletle BeBeachach | 03.0016

 MB 6118 
Myrtle Beach | 03.6118

MB 6212 
Myrtle Beach | 03.6212

MMMB B B 91919  
MyryrMyrMyrMy tletletletletle BeBeBeBeachach ||| 030303.0 00009000 1

MB B 999292
Myrtleeee BBeBeB achach | 03.03.009009222

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Originální 6 panelová Flexfi t® kšiltovka
98% bavlna, 2% elastan
8 ozdobných švů na kšiltu, dobré držení díky elastanové
vložce a pásku Flexfi t®, uzavřená zadní část, laminované 
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, kšiltovka bez 
zapínání
S/M – L/XL

144 24 € 21,60/Kč 545,-

6 panelová kšiltovka vyztužená
100% super těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapí-
nání na kovovou přezku v matně stříbrné barvě s vyšívaným
očkem
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

Broušená 6 panelová kšiltovka
100% bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, suchý
zip, kartáčovaný měkký povrch
onesize

144 24 € 5,90/Kč 150,-

6 panelová sandwich kšiltovka
100% kartáčovaná bavlna
3 ozdobné švy na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, lami-
nované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, suchý zip
onesize

144 24 € 6,20/Kč 155,-

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 
laminovaný přední panel, 6 obšitých větracích otvorů, suchý
zip, kartáčovaný měkký povrch
onesize

200 50 € 4,20/Kč 105,-

5 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
Klasická kšiltovka, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, laminovaný přední panel, 4 obšité větrací 
otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 4,20/Kč 105,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black dark grey light grey

beige dark brown dark green green

gold yellow orange magenta red

wine royal navy turquoise

black dark grey light grey beige

dark green lime green gold yellow orange

red pacifi c royal navy

white black grey beige brown dark green

fern green green sun yellow yellow orange pink

red burgundy rose mauve light blue carbon

royal navy turquoise

black/light
g ygrey

black/lime
ggreen black/red carbon/light

g ygrey
light grey/

/ g g yblack/light grey

light grey/
white red/white royal/white navy/red navy/white

white black dark grey light grey

beige dark green gold yellow orange

red burgundy royal navy

white black dark grey light grey

beige gold yellow orange red

burgundy light blue royal navy
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MB 650111 
Myrtle Beach | 03.6501

 MB 6544 
Myrtle Beach | 03.6544

MMB B 61156566 
MyrMyrtletle BeBeachac || 03.03.6156151566

MMBB 9595 
MyrMyrtletle BeBeachach | 03.03.00900955

MB 9412 
Myrtle Beach | 03.9412

MMMMBB 6262244444
MyrMyry tltltlee BeBeachach || 03.03.62462444

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka s lemem
100% bavlna
Kšilt s lemováním a lemovkou v kontrastní barvě, polstrované
potítko ze saténu, laminované přední panely, 6 obšitých
větracích otvorů, suchý zip, měkký povrch
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

4 panelová nízkoprofi lová běžecká kšiltovka
100% polyester
Lem na kšltu a panelech v kontrastní barvě, vsadky v kon-
trastní barvě ve sportovním, dynamickém designu, vhodné k 
JN běžecké kolekci, potítko z vnější látky, zapínání na sponu
v matné stříbrné barvě s kovovým očkem, přiléhající na čelo,
refl exní detaily (bez ochranné funkce)
onesize

144 24 € 14,10/Kč 355,-

6 panelová micro-edge sportovní kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, prodyšný materiál ,
lemování v kontrastní barvě kolem kšiltovky, potítko z froté,
4 síťované vložky pro cirkulaci vzduchu, novodobý suchý zip,
odolné proti povětrnostním vlivům, přiléhající na čelo
onesize

144 24 € 7,70/Kč 195,-

Vojenská kšiltovka
100% bavlna
Polstrované potítko z bavlny, suchý zip, po stranách 4 kovo-
vá očka, z robustní bavlny
onesize

144 24 € 9,-/Kč 230,-

Broušená 5 panelová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 4
obšité větrací otvory, zapínání na sponu z lesklého stříbra s 
vyraženým Myrtle Beach logem a kovovým očkem
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

6 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
8 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, laminované
přední panely, 2 obšité větrací otvory na předních panelech, 
nastavení velikosti pomocí zapínání na plastový klip, melan-
žový vzhled
onesize

144 24 € 10,30/Kč 260,-

black/red black/white grey/black brown/orange

green/white gold yellow/
ynavy red/white burgundy/beige

royal/white navy/white navy/red

white/white white/red white/black black/red black/neon
yyellow

pink/black red/black navy/red navy/white turquoise/
black

white/navy black/light grey light grey/black

light khaki/black light blue/navy navy/white

white black anthracite dark grey

khaki dark brown olive dark green

orange red navy

white black dark grey light khaki

dark green fern green orange red

pacifi c royal navy white/grey 
gmelange/black

grey melange/
black

brown melange/
black

navy melange/
white
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MB 6236 
Myrtle Beach | 03.6236

MMB B 62620707 
MyrMyrtletle BeBeachach || 03.03.62062077

MB 6634 
Myrtle Beach | 03.033 6636 4

MB 666 3535 
Myrtle Beach | 03.3 66366355

MMMB B B 6666666363666 
MyrMyrMyrtletletle BeBeB achachach |||| 03.03.03 66333663336666

MB 6184 
Myrtle Beach | 03.6184

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka z bio bavlny
100% bio bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, suchý
zip, nebroušený povrch
onesize

144 24 € 5,40/Kč 135,-

5 panelová síťovaná kšiltovka s plochým kšiltem
100% polyester
Odnímatelná nálepka na kšiltu, 6 ozdobných švů na kšiltu,
polstrované potítko z bavlny, patentka
onesize

144 24 € 5,50/Kč 140,-

6 panelová Pro Style kšiltovka
100% bavlna
Vysoký profi l, rovný kšilt s nálepkou a 8 ozdobnými švy, pol-
strované potítko, zesílený přední panel, 6 obšitých větracích
otvorů, nastavení velikosti pomocí zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 7,80/Kč 195,-

6 panelová Pro síťovaná sandwich kšiltovka
100% polyester
Vysoký profi l, rovný kšilt s lemováním, nálepkou a 6 
ozdobnými švy, polstrované potítko, zesílený přední panel, 
6 obšitých větracích otvorů, nastavení velikosti pomocí 
zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

5 panelová Pro síťovaná kšiltovka
100% polyester
Vysoký profi l, rovný kšilt s nálepkou a 6 ozdobnými švy, pol-
strované potítko, zesílený přední panel, 6 obšitých větracích
otvorů, nastavení velikosti pomocí zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

6 panelová Flexfi t® kšiltovka s plochým kšiltem
87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan
Plochý kšilt, 8 ozdobných švů na kšiltu, dobré držení díky
elastanové vložce a pásku Flexfi t®, laminované přední panely, 
6 obšitých větracích otvorů, uzavřená zadní část bez zapínání
S/M – L/XL

144 24 € 24,40/Kč 615,-

BIO
ORGANIC

white black graphite light grey lime green

red burgundy royal navy turquoise

white/white white/black white/graphite white/red

white/navy black/black red/red navy/navy

white/white black/grey black/black black/red

grey/grey green/green magenta/
gmagenta red/red

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

white black light grey khaki dark brown

olive red wine purple navy
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MMMBB 6116155555  
MyrMyrtletle BeBeachachcha  | 03.3.3.61561561555555

MMB B 1
MyrM tletle BeBeachh || 03.03.0000 1

 MB 35 
Myrtle Beach | 03.0035

MMBB 2424 
Myrtletle Beeachch | 03.00200244

MB 6538
Myrtle Beach | 03.6538

MB 654141 
Myrtle Beach | 03.0 6545411

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová skládací kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
Předtvarovaný stabilní kšilt (skládací), větruodolný a vo-
doodpudivý materiál, prodyšný materiál, 6 obšitých větracích
otvorů, sportovní zapínání s klipem, měkké mikrovlákno,
přiléhající na čelo
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

5 panelová promo kšiltovka vyztužená
100% bavlna
2 ozdobné švy na kšiltu, potítko z bavlny, přední panely
lehce laminované, 4 obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 3,30/Kč 85,-

5 panelová sandwich kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Vysoce kvalitní 5 panelová kšiltovka se sendvičovým kšiltem
v kontrastní barvě, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, laminovaný přední panel, 4 obšité větrací 
otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 4,40/Kč 110,-

6 panelová sandwich kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapí-
nání na kovovou přezku z mosazi s vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

8 panelová kšiltovka s laserem řezanou zadní částí
100% polyester mikrovlákno
4 ozdobné švy na kšiltu, polstrované potítko z mikrovlákna,
letní úprava díky vysoce kvalitním laserem řezaným akcentům
na zadních panelech, přední panely lehce laminované, 2
obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

144 24 € 14,20/Kč 360,-

Lehce broušená 6 panelová sandwich kšiltovka
100% kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapí-
nání na sponu v matné stříbrné barvě s kovovým očkem
onesize

144 24 € 6,50/Kč 165,-

white black dark grey light grey light khaki

dark green orange burgundy navy

white black dark grey light grey dark green

lime green gold yellow orange signal red wine

pink purple royal navy

white/navy black/white dark grey/light
g ygrey light grey/black

dark green/
natural natural/navy red/white navy/white

white/navy black/bei-
gge/black

black/light
g ygrey

black/
gorange black/red black/lime

ggreen

graphite/
g g ylight grey

dark grey/
white

light grey/
black

light grey/
/ g g yblack/light grey

beige/
y/ gnavy/beige olive/beige

fern green/
white

lime green/
white

sun yellow/
white

gold yel-
ylow/navy

orange/
white pink/white

red/white light pink/
white

light blue/
white

pacifi c/
white royal/white navy/bei-

g yge/navy

navy/red/
ynavy navy/red navy/white

white black silver lime green orange

red royal navy turquoise mint

white/red white/navy black/beige black/gold
yyellow black/red

black/white beige/black green/beige lime green/
gbeige

dark orange/
gbeige

red/white royal/white navy/white navy/beige turquoise/
gbeige
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 MB 70 
Myrtle Beach | 03.0070

MB 18 
Myrtle Beach | 03.0018

 MB 6117 
Myrtle Beach | 03.6117

MMMMMMBB 66662626666 161611116116  
MMMyrMyrtletle BeeeBeeeacachachacacac  | 03.3.33 62162162626 16

MMMBB 9696969   
Myrtle BeBeeeachachh | 03.03.03.009000 666

MB 6564 
y |y |Myrtle Beach | 03.6564

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová polyesterová síťovaná kšiltovka
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, boky z polyesterové síťoviny, 
potítko, hladký přední panel, patentka
onesize

144 24 € 5,50/Kč 140,-

6 panelová kšiltovka ze vzdušné síťoviny
50% bavlna, 50% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, prodyšný 3D
síťovaný materiál na zadních panelech, laminované přední 
panely, suchý zip
onesize

144 24 € 6,70/Kč 170,-

Módní sluneční kšilt
100% bavlna
3 ozdobné švy na kšiltu, polstrované potítko z bavlny, suchý
zip, v mnoha barevných variantách
onesize

200 50 € 3,80/Kč 95,-

Klobouk „Street Style“
100% papír, stuha na klobouk: 65% bavlna, 35% polyester
Široký pás v kontrastní barvě, polstrované rychleschnoucí 
potítko z polyesteru, velikost S/M=56cm, L/XL= 58cm
S/M – L/XL

72 24 € 15,40/Kč 390,-

6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka
100% super těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
6 obšitých větracích otvorů, zapínání na kovovou přezku ve
stříbrné barvě s vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 6,80/Kč 170,-

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 
laminovaný přední panel, 4 obšité větrací otvory, suchý zip,
nebroušený povrch
onesize

144 24 € 5,90/Kč 150,-

BEST
SELLER

BEST
SELLERwhite white/black white/

g pgraphite
white/light

g ygrey
white/dark

ggreen
white/fern

ggreen

white/neon 
ggreen

white/neon 
yyellow

white/sun
yyellow

white/neon
gorange

white/gre-
nadine white/red

white/
g yburgundy

white/
gmagenta

white/neon 
ppink

white/baby
ppink white/lilac white/light

blue

white/
ppacifi c white/royal white/navy black black/white black/neon

ggreen

black/neon
yyellow

black/neon
gorange

black/neon
ppink

dark grey/
black dark grey light grey/

white

light grey khaki olive/white olive dark olive dark green

sun yellow/
black gold yellow orange/

white
neon pink/

white red/white red

burgundy royal/white royal navy

black dark grey light grey beige dark green

lime green red royal navy

white black graphite charcoal grey khaki

dark brown dark green irish green kiwi lime green sun yellow

yellow orange sunny lime pink red burgundy

rose mauve light blue atlantic royal navy

white black dark grey light grey neon green

red magenta royal navy

white black yellow

red royal navy

black/light grey black/orange grey/green light grey/yellow

sand/brown beige melange/
brown brown/turquoise natural/navy

fuchsia/lime
ggreen red/dark grey denim/denim navy/white
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MMMMMBBBB 4141 
MyrMyrMyrtletletlelet BeBBB achchchhh | || | | 030303.03.0303 0040004404041

MMMB BB 656565787878
MyrMyrtletletle BeBeBeachachach ||| 03.03.3 657657657888

MMBB B 6565777  
MyrMyrtlel BBeBeachach || 03.6577

MMBB 40404444   
MyMyrMyrM tlet BeBeachach |||| | 0303.004400

MMB B 71717171335
MyMyMyMyrMy tle BeBeBeBeaaacach | 03.03 71377137 55

MMMB B 656 244 
MyrMyrMyryM tletlet BeBeachach | 03.03.65265244

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bandana čepice
97% polyester, 3% bavlna
K zavázání na krku, předtvarovaná
onesize

500 10 € 2,60/Kč 65,-

Tunelová šála single jersey
65% polyester, 35% bavlna
Ležérní střih, jemný jednoduchý žerzej, melanžový vzhled, 
rozměry: 75x80cm
onesize

100 10 € 10,90/Kč 275,-

Ležérní čepice Streetwear
50g, 65% polyester, 35% bavlna
Vzhled nadměrné velikosti, lehká 2x2 žebrovaná podšívka,
jemný jednoduchý žerzej, melanžový vzhled
onesize

150 10 € 4,80/Kč 120,-

Bandana šátek
97% polyester, 3% bavlna
Multifunkční čtvercový šátek, rozměry: 50x50cm
onesize

500 10 € 2,30/Kč 60,-

Čelenka
140g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, single jersey
Extra široká čelenka, štítek TearAway
onesize

300 10 € 4,80/Kč 120,-

Trojcípý šátek
97% polyester, 3% bavlna
Velikost: 85x40cm
onesize

500 10 € 1,95/Kč 50,-

BIO
ORGANIC

white black dark grey light grey khaki olive

dark green lime green gold yellow orange pink red

purple royal petrol navy turquoise

black melange grey heather green melange yellow melange

orange melange red melange wine melange

black melange/
g ydark grey

grey heather/
g ydark grey

green melange/
g ydark grey

yellow melange/
g ydark grey

wine melange/
g ydark grey

turquoise melan-
g g yge/dark grey

white black dark grey light grey khaki olive

dark green lime green sun yellow gold yellow orange pink

red purple royal petrol navy turquoise

white black grey heather acid yellow orange

red cobalt royal light denim
gmelange 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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Tom 
NEON BLU | 24..32032044

RRRC0C090909090XX X
ResResultultult HeHeadwadwdwdweearear | | | 28.2828.0900900XXX

RC089X 
Result Headwear | 28.089X

RRRRC0C0C0C0818181881XXXXX 
Result Headwear | 2228.2 081X

RC00000884884X 
Resultltltlt HeHeHeHeH adwadwadwa eareae  | 28.084XXXX

RC084J
Result Headwear | 28.084J

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

6 panelová kšiltovka
220g/m², 64% polyester, 32% viskóza, 4% elastan
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

100 25 € 9,25/Kč 235,-

5 panelová třpytivá kšiltovka „New York“
100% polyester, spodní strana kšiltu: 100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, zesílený přední panel, suchý zip, s otvo-
rem na culík, štítek TearAway
onesize

150 25 € 5,30/Kč 135,-

5 panelová síťovaná kšiltovka „Detroit“
100% polyester
Mírně zahnutý kšilt, síťovina a kšilt v kontrastní barvě, bílý
přední panel, PVC zapínání, štítek TearAway
onesize

150 25 € 4,20/Kč 105,-

6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka
280g/m², 100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, obšité větrací 
otvory, suchý zip, štítek TearAway
onesize

150 25 € 4,40/Kč 110,-

5 panelová kšiltovka
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Předtvarovaný kšilt, vyztužený přední panel bez švu, obšité
větrací otvory, suchý zip, štítek TearAway
onesize

200 25 € 3,90/Kč 100,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Předtvarovaný kšilt, prodyšný materiál, větruodolná, vyztu-
žený přední panel bez švu, obšité větrací otvory, suchý zip,
štítek TearAway
onesize

200 25 € 3,70/Kč 95,-

anthracite
gmelange grey melange night melange black silver gold pink

black/white bottle/white red/white pink/white

purple/white royal/white navy/white

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 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
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová polyesterová kšiltovka
125g/m², 100% polyester
Předtvarovaný kšilt, vyztužený přední panel bez švu, obšité 
větrací otvory, suchý zip, štítek TearAway
onesize

200 50 € 3,10/Kč 80,-

6 panelová kšiltovka s plochým kšiltem
300g/m², 100% akryl-twill, spodní strana kšiltu: 100%
bavlna
Plochý kšilt s 6 ozdobnými švy, knofl ík a kšilt v kontrastní 
barvě, vyztužené přední panely, větrací otvory, plastový 
uzávěr, štítek TearAway
onesize

150 25 € 5,10/Kč 130,-

6 panelová kšiltovka s plochým kšiltem
300g/m², 100% akryl-twill, spodní strana kšiltu: 100%
bavlna
Plochý kšilt s 6 ozdobnými švy, vyztužené přední panely, 
obšité větrací otvory, plastový uzávěr, štítek TearAway
onesize

150 25 € 5,10/Kč 130,-

6 panelová fl ex kšiltovka
260g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Předtvarovaný kšilt, elastický potní pásek „Flex Core“, 
vyztužené přední panely, obšité větrací otvory, bez zapínání, 
štítek TearAway
S/M – L/XL

150 25 € 7,10/Kč 180,-

6 panelová nízkoprofi lová sandwich kšiltovka
350g/m², 100% kartáčovaná bavlna-twill
Nízký profi l, předtvarovaný kšilt s lemem v kontrastní barvě, 
bez podšívky, nevyztužený přední panel, látkový pásek s
antickou mosaznou sponou
onesize

150 25 € 6,80/Kč 170,-

6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka
350g/m², 100% kartáčovaná bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt se 4 prošívanými švy, ploché švy, nevy-
ztužený přední panel, obšité větrací otvory, látkový pásek s 
antickou mosaznou sponou, přiléhající na čelo
onesize

150 25 € 6,80/Kč 170,-

white black dove grey bottle apple green

lime yellow orange red pink

purple royal navy aqua

white/black black/red black/lime

black/purple black/azure heather grey/
black

white black heather grey emerald green

red sapphire blue navy

white black khaki cool grey

red vivid blue navy

black/red grey/black grey/red natural/navy

red/black navy/yellow navy/white

white black forest

red royal navy
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Sunny
SOL'S | 25.8110

Sunny Kids 
SOL'S | 25.8111

BBu¿u¿¿aaalolo 
SOLSOL'S S | 2| 25.85.8100100

BBuzuzzz
SOLSOL'S S | 2| 25.88111

Long Beach 
SOL'S | 25.0594

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

5 panelová baseballová kšiltovka
180g/m², 100% lehce kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, 4 obšívané větrací otvory, nastavení 
velikosti pomocí suchého zipu
onesize

100 25 € 3,25/Kč 80,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
180g/m², 100% lehce kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, 4 obšívané větrací otvory, nastavení 
velikosti pomocí suchého zipu
onesize

100 25 € 3,25/Kč 80,-

 Buzz
SOL'S 25.8811
5 panelová kšiltovka
150g/m², 100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, suchý zip
onesize

200 25 € 2,55/Kč 65,-

 Long Beach
SOL'S 25.0594
5 panelová sandwich kšiltovka
260g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt se sendvičovým lemem, látkový pásek s 
kovovým zapínáním
onesize

100 25 € 3,90/Kč 100,-

6 panelová baseballová kšiltovka
260g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, 6 obšívaných větracích otvorů, zadní 
nastavitelné zapínání na stříbrnou kovovou sponu
onesize

100 25 € 3,90/Kč 100,-

white 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/
white french navy

white black apple green gold

orange red pink fuchsia

sky royal blue french navy

white white/french
ynavy black black/red black/royal

blue

dark grey/
g g ylight grey pure grey beige army/beige camo

chocolate/
gbeige bottle green kelly green/

white yellow orange

red red/white pink/white dark purple sky

royal/white royal blue french navy/
white french navy turquoise/

white

white black dark grey sand forest green

kelly green gold orange red fuchsia

sky blue royal blue french navy

white white/french 
ynavy black black/red

black/royal blue dark grey/light
g ygrey pure grey beige

chocolate/beige red red/white dark purple

royal blue royal blue/white french navy french navy/
white
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 Wind 
Atlantis | 33.0007

 Kid Wind 
Atlantis | 33.0178

VVVViral
AtlAtlAtlAtlAtlaaantaa is | 3333.70400

 Extttrrrerememe 
Atlantnttiis | 3 33.03.006060

Flashhh
Atlantis | 333.03.006106161

WWWWooooooo llllly y y 
AtlAtlAtlA antantantn is is is | 3| 3| 33.73.73.705005005050050

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pletená čepice „Wind“
68g, 100% polyakryl
2-vrstvý materiál, široký lem, 2 uzavřené švy, 1x1 žebrovaný
úplet
onesize

200 50 € 4,40/Kč 110,-

Dětská pletená čepice „Wind“
51g, 100% polyakryl
2-vrstvý materiál, široký lem, 6 uzavřených švů, 1x1 žebro-
vaný úplet
onesize

144 24 € 4,60/Kč 115,-

Pletená čepice „Viral“
78g, 47% viskóza, 30% nylon, 23% polyester
Ohrnutý lem, měkká, mírně lesklá směs materiálů pro teplé a
pohodlné nošení, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,30/Kč 260,-

Oboustranná čepice „Extreme“
64g, 73% polyester, 23% bavlna, 4% elastan
Delší střih, vnější a vnitřní strana v kontrastní barvě, lze nosit
oboustranně, štítek TearAway
onesize

144 24 € 8,90/Kč 225,-

Elastická čepice „Flash“
48g, 95% bavlna, 5% elastan
Lehká čepice, delší střih, 2-vrstvý materiál, elastická tkanina
onesize

144 24 € 9,35/Kč 235,-

Pletená čepice „Woolly“
56g, 70% polyakryl, 30% vlna
Ohrnutý lem, dá se nosit také bez ohrnutého lemu jako 
dlouhá čepice, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,65/Kč 270,-

BEST
SELLER

NEW

white black black/grey light grey grey beige

brown olive green green fl uo lime green yellow fl uo

mustard orange red o¹  red burgundy burgundy
gmelange

pink coral fuchsia fl uo violet light blue sapphire

royal navy navy/red navy 
gmelange petrol avio

turquoise gold yellow

white black red navy dark grey
gmelange grey melange mustard

gmelange
burgundy

gmelange avio melange

white/black black/grey black/green fuchsia/grey

navy/grey navy/yellow turquoise/green

black forest green grey melange yellow

rusty burgundy avio navy

white black green

orange royal navy
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BBBBBBilililililill lll l ThThThThTTT inininininnsusuuusuulalalalallateteteteteete™™™™™™™™
Atlantantantantantntisisisis is s | 3| 3| 3| 33| 33.03.03.033.0.06806806806806806800

DDocockeker
Atltlantantis | 3| 33.77070707

 Gloves Touch 
Atlantis | 33.0168

Hotty 
Atlantis | 33.002202020

 Pier Thinsulate 
Atlantis | 33.0188

 Skate 
Atlantis | 33.0201

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Thinsulate ™ Pletená čepice „Bill“
100% polyakryl, vnitřní podšívka: 3M Thinsulate™
široký lem, Thinsulate™ podšívka, hrubý žebrovaný úplet
onesize

144 24 € 8,80/Kč 220,-

Melanžová pletená čepice „Docker“
80g, 80% polyakryl, 20% polyester
široký lem, žebrovaný úplet, melanžový vzhled, štítek 
TearAway
onesize

144 24 € 7,45/Kč 190,-

Pletené rukavice na dotykový displej
52-58g, 100% polyakryl
žebrované manžety, integrovaná kovová vlákna na konečcích
prstů pro optimální ovládání dotykových displejů
S/M – L/XL

144 24 € 8,20/Kč 210,-

Multifunkční nákrčník „Hotty“
260g/m², 100% polyester fl eece
Nastavitelná šňůrka se zarážkou, lze nosit jako šálu nebo
čepici
onesize

144 24 € 5,05/Kč 130,-

Thinsulate™ Pletená čepice „Pier“
70g, 100% polyakryl, podšívkovina: 100% polyester, fl eece
2-vrstvý materiál, s ohrnutým lemem, 4 uzavřené švy, Thin-
sulate™ vnitřní podšívka
onesize

144 24 € 8,15/Kč 205,-

Pletená čepice „Skate“
38g, 100% polyakryl
2-vrstvý materiál, ohrnutý lem, 4 uzavřené švy, lze nosit i bez 
lemu jako dlouhou čepici v oversize vzhledu, 1x1 žebrovaný
úplet
onesize

144 24 € 5,50/Kč 140,-

NEW

NEW

NEW

grey navy

black black melange dove grey
gmelange grey melange forest green

yellow burgundy
gmelange navy navy melange black grey burgundy navy

white black grey camoufl age

olive red royal navy black grey melange navy

black dark grey light brown

burgundy navy turquoise
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EEEkokoo Beeeaniniiee e e 
Atlanntnttis isis | 333.73.702002020020

PPure 
AtlAtlantan is s | 33.833. 000000

RRRececcecyy BeBeeananananannana ieiieieieiiei  
AtlAtlAtlAt antantanttn iiis isi | 3| 333333.73.70300030300300300

 Rio 
AtlAtlA antaantis i | 33 3| 33| 333.73.73 733 09009090909

SSSShihih nenenene 
AtlAtAtlanaantn is s s | 3| 33.8333 0100101000010

SSSSSShohohhohoh rererererereee 
AtlAtlAtltlAttlAt antantantantanttantis isis | 3| 33333.73.73.73. 0808080080808000

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pletená čepice „Avio“
60g, 100% polyakryl
2-vrstvý materiál, ohrnutý lem, 2 uzavřené švy, vnitřní infor-
mační štítek o certifi kaci, štítek TearAway
onesize

144 24 € 6,-/Kč 150,-

Pletená čepice „Pure“
80g, 60% polyester, 40% polyakryl, Polylana®
Ohrnutý lem, udržitelné vlákno Polylana® vyžaduje při výrobě
méně energie a vody, částečně vyrobeno z recyklovaného 
polyesteru
onesize

144 24 € 8,70/Kč 220,-

Pletená čepice
48g, 50% recyklovaný polyester, 50% polyakryl
Vyrobeno z recyklovaných PET lahví, uvnitř štítek s nápisem
„recyklovaný polyester“, přední strana s tkaným štítkem 
„GREEN YOUR HEAD“, štítek TearAway
onesize

144 24 € 8,05/Kč 205,-

Pletená čepice „Rio“
65g, 50% recyklovaný polyester, 50% polyakryl
Ohrnutý lem, úzký žebrovaný úplet, uvnitř štítek s nápisem
„recyklovaný polyester“
onesize

144 24 € 8,10/Kč 205,-

Pletená čepice „Shine“
72g, 50% recyklovaný polyester, 50% polyakryl
2-vrstvý materiál, 6 uzavřených švů, refl exní detaily (bez ochran-
né funkce), uvnitř štítek s nápisem „recyklovaný polyester“
onesize

144 24 € 12,-/Kč 305,-

Pletená čepice „Shore“
78g, 50% recyklovaný polyester, 50% polyakryl
Ohrnutý lem, hrubý žebrovaný úplet, uvnitř štítek s nápisem
„recyklovaný polyester“
onesize

144 24 € 9,20/Kč 230,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

black forest green grey melange pine green

olive yellow orange o¹  red

burgundy avio navy

black dark grey
gmelange

light grey
gmelange beige olive

bottle green acid green mustard orange burgundy
gmelange

rusty light blue royal navy

black dark grey bottle green

mustard royal navy

black dark grey
gmelange

light grey
gmelange beige

olive bottle green acid green mustard

burgundy light blue navy black dark grey olive navy

black dark grey light grey
gmelange beige olive

bottle green mustard rusty burgundy navy
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 Andy 
Atlantis | 33.0100

 Birk 
Atlantis | 33.0101

 Maple 
Atlantis | 33.0112

 Holly 
Atlantis | 33.0106

 Hotty-S 
Atlantis | 33.0107

 Oak 
Atlantis | 33.0114

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pletená čepice „Andy“
82g, 50% recyklovaný polyester, 50% akryl
široký lem, jemný žebrový úplet
onesize

144 24 € 10,10/Kč 255,-

Fleecová čepice „Birk“
230g/m², 100% recyklovaný polyester, fl eece
Rovný střih, měkký fl eece, lehká a teplá
onesize

144 24 € 7,05/Kč 180,-

Pletená čepice „Maple“
80g, 60% Polylana® polyester, 40% akryl
žebrované manžety, ohrnutý lem, měkká a teplá
onesize

144 24 € 10,95/Kč 275,-

Pletená čepice „Holly“
58g, 60% Polylana® polyester, 40% akryl
Rovný střih, 2-vrstvý materiál, měkká příze Polylana®
onesize

144 24 € 8,10/Kč 205,-

Multifunkční látkový tunel „Hotty-S“
230g/m², 100% recyklovaný polyester, fl eece
Stahovací šňůrka, lehký materiál, regulující vlhkost
onesize

144 24 € 6,10/Kč 155,-

Pletená čepice „Oak“
102g, 60% Polylana® polyester, 40% akryl
1-vrstvý žebrovaný úplet, široký lem, měkká a teplá
onesize

144 24 € 12,30/Kč 310,-

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

NEW

NEW

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

black dark grey light grey
gmelange beige olive

acid green mustard burgundy light blue navy black dark grey royal navy

black dark grey
gmelange

light grey
gmelange beige olive

mustard burgundy
gmelange royal navy

black dark grey
gmelange

light grey
gmelange beige olive

bottle green acid green mustard orange rusty

burgundy
gmelange light blue royal navy black dark grey royal navy

black dark grey
gmelange

light grey
gmelange beige

olive acid green mustard rusty

burgundy
gmelange light blue navy
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B437 
Beechfi eld | 53.0437

 B456
Beechfi eld | 53.0456

 B500NN
Beechfifieldd | 53.0050

 B445 
Beechfi eld | 53.0445

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 B437
Beechfi eld 53.0437
Čepice Apres
100% akryl
Flexibilní ohrnutý lem, 2-barevná,
uvnitř termo páska z jehněčí kůže,
s bambulí, robustní úplet s copán-
kovým vzorem z více přízí, štítek 
TearAway
onesize

72 6 € 9,75/Kč 245,-

B456
Beechfi eld 53.0456
Čepice Fair Isle Snowstar®
100% akryl
Flexibilní ohrnutý lem, nadčasový
vzor Fair Isle, bambule tón v tónu,
měkký úplet, štítek TearAway
onesize

144 12 € 6,-/Kč 150,-

 B50N
Beechfi eld 53.0050
Pletená čepice z bio bavlny
100% certifi kovaná bio bavlna
Lehký a prodyšný materiál, ohrnutý 
lem, dvojitě pletená, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,40/Kč 265,-

B445
Beechfi eld 53.0445
Čepice Patch
100% akryl
Ohrnutý lem, dvojitě pletená,
bavlněná keprová nášivka pro
zušlechtění (10x5cm)
onesize

144 12 € 4,85/Kč 125,-

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

graphite grey/
blush light grey/citron orange/graphite

gggggggg yyyyyyyyyyyyyyygrey

azure blue/
yoxford navy

oxford navy/
mustard

oxford navy/
fi re red

black/white black/classic
red/white

light grey/black/
o¹  white

o¹  white/navy/
yysky blue

classic red/white burgundy/white french navy/
white

white black graphite grey bottle green

classic red bright royal french navy

black graphite grey olive green sand

mustard burgundy oxford navy
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 B370 
Beechfi eld | 53.0370

 B916 
Beechfi eld | 53.0916

BB447 
BeeB chfichfi eld | 5333.044.0 47

B425 
Beechfi eld | 53535353533.04.0.04.0.0 225252555

B439 
Beechfi eld | 53.04404439393939

Merino WoolMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolleMerinowolle

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 B370
Beechfi eld 53.0370
Merino čepice
23g, 100% merino vlna
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, 
dvouvrstvé manžety, ploché švy,
rychleschnoucí, regulující teplotu,
antibakteriální a potlačující zápach,
štítek TearAway, ruční mytí
onesize

80 20 € 10,30/Kč 260,-

 B916
Beechfi eld 53.0916
Morf® Merino
100% merino vlna
Prodyšný materiál regulujicí 
vlhkost, ploché švy, rychleschnoucí, 
regulující teplotu, antibakteriální a 
potlačující zápach, ruční mytí
onesize

80 20 € 15,40/Kč 390,-

Thinsulate™ pletená čepice
100% akryl, soº -touch, dark graphite: 52% akryl, 48%
polyester, heather grey: 55% polyester, 45% akryl
Ohrnutý lem, Thinsulate™ podšívka, dvojitě pletená
onesize

144 12 € 5,45/Kč 140,-

Čepice „Heritage“
100% akryl, soº -touch, heather a antique: 55% polyester, 
45% akryl
Vintage vzhled, ohrnutý lem, dvojitě pletená, štítek TearAway
onesize

144 12 € 4,20/Kč 105,-

Pletená čepice „Thermal Snowstar®“
90g, 100% soº -touch akryl, podšívka: 100% polyester
mikrofl eece
Variabilní žebrovaný ohrnutý lem, bambule tón v tónu, vnitřní 
strana z měkkého mikrofl eecu, štítek TearAway
onesize

144 12 € 5,75/Kč 145,-

NEW NEW

black military green steel blue black military green steel blue

black dark graphite heather grey bottle green

classic red burgundy bright royal french navy

black graphite grey antique grey heather grey antique moss
ggreen

bottle green heather
oatmeal

antique
mustard classic red burgundy

antique
g yburgundy

antique royal
blue french navy antique petrol

black charcoal bottle green fl uorescent 
yyellow

fl uorescent 
gorange classic red bright royal french navy
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BBBB383838382
BeeBeeBe chfich ele d | 53533.0303038282828

BBBB3838333800000
BeeBeechfichchfichfielelele d |d |d |d | 533.033.0 808080808

 B45 
Beechfi eld | 53.0045

BB50500 00
BeeB chfih  eld | 53.0555500000

B3100
Beeeeechfi eld | 53.0310

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pletená čepice s bambulí
97% akryl, 2% polyester, 1% elastan
1-vrstvý žebrovaný úplet, fl exibilní ohrnutý lem, bambule tón
v tónu, štítek TearAway
onesize

72 12 € 7,30/Kč 185,-

Pletená čepice
97% akryl, 2% polyester, 1% elastan
1-vrstvý žebrovaný úplet, fl exibilní ohrnutý lem, štítek 
TearAway
onesize

72 12 € 6,20/Kč 155,-

B500
Beechfi eld 53.0500
Šála
100% akryl
Unisex, vzhled nadměrné velikosti, třásně na koncích, měkká 
na omak, nalepovací štítek TearAway, rozměry: 186x47cm
onesize

72 6 € 8,40/Kč 215,-

B310
Beechfi eld 53.0310
So· shellové sportovní rukavice
93% polyester, 7% elastan
Ergonomický střih, prodyšný soº shellový materiál, lehké a 
rychleschnoucí, materiál odolný proti větru, kompatibilní s 
dotykovou obrazovkou
S/M – L/XL

72 6 € 13,20/Kč 335,-

Pletená čepice „Original“
100% soº -touch akryl, charcoal: 52% polyakryl, 48% po-
lyester, heather a antique: 55% polyester, 45% polyakryl
Ohrnutý lem, pružný materiál, dvojitě pletený materiál
onesize

144 12 € 3,50/Kč 90,-

BEST
SELLER

black graphite grey light grey bottle green

sun yellow orange fi re red blush burgundy

bright royal steel blue oxford navy ocean green

white black graphite grey light grey bottle green

sun yellow orange fi re red blush burgundy

bright royal steel blue oxford navy ocean green

white black graphite 
g ygrey

antique
g ygrey charcoal light grey

heather
g ygrey olive green moss green bottle

ggreen kelly green fl uorescent
ggreen

lime green mint green yellow fl uorescent 
yyellow sand heather

oatmeal

gold orange mustard fl uorescent 
gorange caramel coral

bright red orange rust classic red chocolate burgundy true pink

dusky pink pastel pink classic pink fl uorescent 
ppink fuchsia magenta

plum purple lavender sky blue fheather surf sapphire
blue

airforce
blue bright royal oxford navy petrol heather

ynavy french navy

teal emerald surf blue

black heather grey biscuit

classic red french navy black graphite grey fl uorescent
yyyyyellow
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 1500KC 
Flexfi t | 55.1500

 1501KC 
Flexfi t | 55.1501

 MB 7145 
Myrtle Beach | 03.7145

 MB 7142 
Myrtle Beach | 03.7142

refl ektierenderefl ektierende
Detailsl
e ect gfl ektierendfl ektierendfl ektierenfl ektierenektierenektierenektierenektierenektierenektierenektieren
detailyDetailsDetailsDetailsDetailsDetailsDetailsDetailsDetailsDetailsDetailsDetails

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 1500KC
Flexfi t 55.1500
Pletená čepice
104g/m², 100% polyakryl
Ohrnutý lem, dvojitě pletená
onesize

72 6 € 6,30/Kč 160,-

 1501KC
Flexfi t 55.1501
Dlouhá pletená čepice
104g/m², 100% hypoalergenní 
polyakryl
Delší střih, široký lem
onesize

72 6 € 7,85/Kč 200,-

 MB 7145
Myrtle Beachy 03.7145
Pletená čepice
100% recyklovaný polyester
Ohrnutý lem, dvojitě pletená, měkká
na omak
onesize

144 12 € 8,10/Kč 205,-

 MB 7142
Myrtle Beachy 03.7142
Refl exní pletená čepice
100% polyakryl, podšívka: 100%
polyester, fl eece
široký lem, žebrovaný design, refl ex-
ní detaily (bez ochranné funkce)
onesize

144 12 € 9,-/Kč 230,-

NEW NEW

NEW

RECYCLED
POLYESTER

NEW

black dark grey light grey royal navy black royal navy

white black charcoal heather grey croissant

brown spruce olive powder yellow gold

blaze orange red maroon coral baby pink

purple carolina blue royal navy

white black charcoal heather grey croissant

brown spruce olive powder yellow gold

blaze orange red maroon coral baby pink

purple carolina blue royal navy
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MMB 757580 
MMyrtle BeBeach | 03.7580

MB 75758484
Myrtle Beeachach || 03.03.0 7587584

MMB BB 7171000000 
MyrMyryrtletletletle BeBeBeachacha || 0303.3.0 71071000000

 MB 717144444 
Myrtle Beachh | | | 03.03.03..71471471447 444

MMMMB B B BB 7171717 434333333 
Myrtletlee BeBeBeachachachach || 03.03.03.03.03.0303.71414714777 3

MMMMMMB 7177 39 
MyMyrMyrrrrtletletle Beach | 03..7137137711 99

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pletená čepice
45g, 100% polyakryl
Bez ohrnutého lemu, dvojitě pletená, těsně přiléhající
onesize

144 12 € 3,50/Kč 90,-

Pletená čepice s kontrastním lemem
53g, 100% polyakryl
Těsně přiléhající bez lemu, pruh v kontrastní barvě na okraji,
dvojitě pletená
onesize

144 12 € 3,80/Kč 95,-

Žerzejová čepice
48g, 95% bavlna, 5% elastan
2-vrstvý materiál, vysoce kvalitní jednoduchý žerzej, dobře 
sedí díky elastanu
onesize

300 10 € 6,20/Kč 155,-

Zimní pletená čepice
100% recyklovaný polyester, podšívka: 100% recyklovaný 
polyester
Akcenty v kontrastní barvě, vícebarevná bambule, měkká na 
omak, vnitřní strana: fl eecová páska
onesize

100 10 € 11,50/Kč 290,-

Dámská pletená zimní čepice s metalickým efektem
100% polyakryl, bambule: 80% polyakryl, 20% polyester
Široký lem, kovový vzhled, bambule z umělé kožešiny
onesize

100 10 € 12,60/Kč 320,-

Pletená čepice
100% polyakryl
Dvojitě pletená, pohodlně se nosí díky extra širokému lemu a 
dlouhé výšce čepice
onesize

144 12 € 5,70/Kč 145,-

RECYCLED
POLYESTER

o¹  white black grey melange light grey
gmelange dark green

lime green yellow orange girl pink red

burgundy royal navy

white/lime
ggreen black/red black/orange black/white grey melange/

g g y glight grey melange

light grey/
black

light grey/
g yburgundy

light grey/
g ydark grey

lime green/
yroyal

yellow/light
g ygrey

red/black royal/red navy/red navy/white turquoise/
glime green black black melange grey melange navy

black/light grey carbon/light
g ygrey light grey/black navy/light grey silver/light grey bronze/black gold/black black grey melange fi re red navy
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 MB 7551 
Myrtle Beach | 03.7551

 MB 7501 
Myrtle Beach | 03.7501

 MB 7500 
Myrtle Beach | 03.7500

MMBB 7993 
MyMyrtletletle BeeB ach | 03.7993

MMB 717131 
MyrMyrtle Beach | 03.713717711 1

MMMMMB 797979925
MyrrM tletlee Beeachacha h | 03.7925

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Thinsulate™ pletená čepice
70g, 100% polyakryl
S variabilním ohrnutým lemem, Thinsulate™ střední podšívka,
dvojitě pletená
onesize

144 12 € 7,80/Kč 195,-

Dětská pletená čepice
55g, 100% polyakryl
S variabilním ohrnutým lemem, dvojitě pletená
onesize

144 12 € 3,80/Kč 95,-

Pletená čepice
70g, 100% polyakryl
S variabilním ohrnutým lemem, dvojitě pletená
onesize

144 12 € 4,20/Kč 105,-

Pletená čepice „Urban“
81g, vnější strana: 100% polyakryl, podšívka: 100% polyes-
ter fl eece
Melanžový vzhled v širokém žebrovaném úpletu, štítek 
z umělé kůže na okraji, extra dlouhý tvar, vnitřní strana:
fl eecová páska
onesize

100 10 € 10,30/Kč 260,-

Žerzejová čepice s fl eecovou podšívkou
49g, vnější látka: 100% polyesterový žerzej, podšívkovina:
100% polyester fl eece
Elastický jednoduchý žerzej udržující stálý tvar, vnitřní strana:
fl eece
onesize

150 5 € 4,20/Kč 105,-

Pletená čepice s fl eecovou vložkou
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyester
Vsadka v oblasti čela, žebrovaný vzhled na okraji
onesize

144 12 € 8,10/Kč 205,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

o¹  white black dark grey
gmelange light grey

olive dark green fl uorescent
yyellow red

burgundy royal navy

o¹  white black neon yellow gold yellow

girl pink red royal navy

white o¹  white black grey 
gmelange light grey sand

chocolate olive dark green lime green bright
ggreen

bright
yyellow

yellow bright
gorange orange red burgundy magenta

bright pink dark purple light blue aqua royal petrol

navy dark navy smaragd mint

glacier grey/
carbon coal black/grey plum/glacier

g ygrey navy/silver black/
carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon red/carbon bright blue/

carbon
navy/
carbon o¹  white black light grey

gmelange lime green red navy

417

Ac
ce

ss
or

ie
s

Ca
ps

 &
 H

at
s 

• 
W

IN
TE

R
M

YR
TL

E 
BE

AC
H



MBB 79794040 
MyrMy tle BeBeachac  | 03.3 7940

MMMB B 71020
MyrMyrMyrMy tletlet BeBeachach || 03.03.7107102

 MB 7109 
Myrtle Beach | 03.7109

MB 7611 
Myrtle Beach | 03.761111

MMB 7300
Myrtle Beach | 03.7300

 MB 7949 
Myrtle Beach | 03.7949

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

3-barevná háčkovaná čepice s bambulí
115g, 100% polyakryl
Vnitřní strana s fl eecovým pásem pro příjemný komfort při 
nošení, s bambulí, hrubý háčkovaný vzhled
onesize

100 10 € 18,10/Kč 460,-

Pletená čepice
52g, 100% polyakryl, fl eecový lem: 100% polyester
Vnitřní strana s fl eecovým pásem pro příjemný komfort při 
nošení, pruhy v kontrastní barvě, černá k dostání také jedno-
barevná, žebrovaný pletený vzhled
onesize

144 12 € 6,80/Kč 170,-

Bavlněná čepice
100% bavlna
žebrovaný povrch, štítek z umělé kůže na boku
onesize

160 10 € 7,70/Kč 195,-

Fleecová šála
225g/m², 100% protižmolkový polyester fl eece
Extra široká bez třásní, rozměry: 150x25cm
onesize

100 10 € 6,50/Kč 165,-

Zimní nákrčník
100% polyester
Teplá fl eecová podšívka, elastický a tvarově stabilní žerzej, 
refl exní pruhy (bez ochranné funkce), rozměry: 30x50cm
onesize

150 5 € 5,70/Kč 145,-

Pletené rukavice na dotykový displej
38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5% elastan, 1% 
kovová vlákna
Integrovaná kovová vlákna na konečcích prstů pro optimální 
ovládání dotykových displejů
S/M – L/XL

200 10 € 8,80/Kč 225,-

black/silver/
white

yellow/paci-
fi c/white

neon orange/neonneon orange/neon
ggreen/black

red/black/
white

purple/lime
ggreen/white

aqua/lime
ggreen/white

carbon/oran-
gge/white

pacifi c/neon
gorange/white

navy/red/
white

black/o¹  white black/black co¹ ee/black

jungle green/
black red/black ink/black black grey melange navy

o¹  white black anthracite light grey lime green

orange red royal navy

white/carbon black/carbon grey melange/
carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon

bright yellow/
carbon

bright orange/
carbon

bright pink/
carbon

red/carbon bright blue/
carbon royal/carbon navy/carbon black
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MB 7941
Myrtle BeBeach | 03.03.0 79479411

MBBB 79797964644 
Myrtle Beach | 03.00 7964

RRRRC9C 2929X X X
Resssultultultt ReReR cyccyclededed | 28.8.929929XX

RRC9C9C99C999C 27222 X 
ResResultult ReReReReRRecycled | 28.927XX

RRC9C933333XX 
ReResResultu ReR cycyclededled || 28.933X

RRC9C9343 X X
ResResR ultult ReRecyccycledled || 28.28.93434X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

 MB 7941
Myrtle Beachy 03.7941
Nadměrná háčkovaná čepice
115g, 100% polyakryl
Nadměrná háčkovaná čepice,
vnitřní strana s fl eecovým pásem pro
příjemný komfort při nošení, hrubý
háčkovaný vzhled
onesize

100 10 € 18,10/Kč 460,-

 MB 7964
Myrtle Beachy 03.7964
Háčkovaná čepice s kontrastním
lemem a bambulí
85g, 100% polyakryl, podšívkovina:
100% polyester
Vnitřní strana s fl eecovým pásem pro
příjemný komfort při nošení, bambule
a lem v kontrastní barvě, ruční práce
onesize

72 12 € 14,50/Kč 365,-

 RC929X
Result Recycled 28.929Xy
Pletená čepice
340g/m², 100% měkký polyakryl
(50% recyklovaný)
Velkorysý střih, široký lem, dvojitě
pletená, rychleschnoucí, pratelné na
40°, vytáhněte za mokra do tvaru
onesize

150 25 € 4,80/Kč 120,-

 RC927X
Result Recycled 28.927Xy
Pletená čepice
340g/m², 100% měkký polyakryl
(50% recyklovaný)
Velkorysý střih, široký lem, dvojitě
pletená, nášivka z bavlněného kepru
pro snadnou aplikaci zušlechtění, 
oblast pro zušlechtění 10x5cm,
rychleschnoucí, pratelné na 40°,
vytáhněte za mokra do tvaru
onesize

150 25 € 4,90/Kč 125,-

 RC933X
Result Recycled 28.933Xy
Thinsulate™ pletená čepice
340g/m², 100% měkký polyakryl
(50% recyklovaný)
Velkorysý střih, široký lem, Thinsula-
te™ vnitřní podšívka, nášivka 3M™ 
na lemu vzadu, dvojitě pletená,
oblast pro zušlechtění 10x5cm,
rychleschnoucí, pratelné na 40°,
vytáhněte za mokra do tvaru
onesize

150 25 € 6,60/Kč 165,-

 RC934X
Result Recycled 28.934Xy
Thinsulate™ pletená čepice
340g/m², 50% měkký polyakryl, 
50% recyklovaný polyakryl
Velkorysý střih, široký lem, Thin-
sulate™ vnitřní podšívka, 3M™
nášivka na vnitřní straně, dvojitě
pletená, nášivka z bavlněného kepru
pro snadnou aplikaci zušlechtění, 
oblast pro zušlechtění 10x5cm,
rychleschnoucí, pratelné na 40°,
vytáhněte za mokra do tvaru
onesize

150 25 € 7,-/Kč 175,-

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

black carbon silver lime green

orange red aqua navy

black/light
ggggg yyyyyygrey

black/neon
gggreen

black/tur-
qqqquoise black/pink carbon/red green/acid 

yyyyyyyyyyyyyellow

orange/aqua red/white carbon/
yyyyyyyellow blue/white navy/white

black navy black navy

black charcoal navy black red navy
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 R368X 
Result Winter Essentials | 28.368368XX

RRRRRRRR363699X
ResR ulullultltllllull WiWWiWW nnnter EEr sses ntials | 28.2 3666696966 XX

RRR337770X0X0X0X0X
ResResultultultulttultlt WiWiWiWWiWW ntetnteter Er Er Essessessentintialsalsals ||| 28.28.8 37037070XXX

RC0C 444 X 
Result Winter Essentintintintin alsaaa  | 28.0444444XX

RC046X 
Result Winter Essentials | 28.28.28.88.046046046XXX

RRRRRRR11446X6XX 
Resuuultu WiWintenter EEssssentialsals || 28.2828.8 146146146XX

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Pletená čepice s kontrastními pruhy
100% polyakryl
Uvnitř: jednobarevná, sladěné týmové barvy
onesize

150 25 € 4,60/Kč 115,-

Pletená čepice s bambulí
100% akryl
Delší střih, variabilní ohrnutý lem, hrubý pletený vzhled
onesize

150 25 € 6,60/Kč 165,-

Pletená čepice
vnější strana: 100% polyakryl, podšívka: 100% polyester
Černá fl eecová podšívka, ohrnutý lem se švem v kontrastní 
barvě, copánkový vzor, hrubý pletený vzhled
onesize

150 25 € 7,90/Kč 200,-

Pletená čepice
56g/m², 100% polyakrylová pletenina
Delší střih, vhodná k vyšití, pratelná
onesize

150 25 € 3,80/Kč 95,-

Oboustranná pletená čepice
62g/m², 100% polyakrylová pletenina
Dá se nosit z obou stran, vhodná k vyšití, pratelná
onesize

150 25 € 4,60/Kč 115,-

Týmová šála
100% polyakrylová pletenina
Pruhovaný design v týmových barvách, třásně, vhodná k
vyšití, velikost: 140x20cm, pratelná
onesize

100 25 € 7,80/Kč 195,-

black/white black/red-
ggold

black/yel-
low-red

emerald/
white

gold/
ggreen-white

orange/red-
white-blue red/yellow red/white blue/whi-

te-red

blue/green-
white-red navy/white green/

ggold-white

black fennel lime

raspberry royal navy grey orange 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
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RC002828J
Result Wintenter Er ssesentintialsals | 28.28.02802822 J

RRC00282828888X XXXX XX
Ressult WiW nten r Er EEEEEEsses ntials || | 2288288.28.028028XXX

RRRC0C0C 31X XX X
ReResResult WiWWiWW nteteten r Essentitiiaalsals | 28.031313331X

RRC0C027777777X XXXX X XXX
ResResRR ultultlu WiWiWiWiWintentntentententnt r Essessentintialsa | 28.288 027000 X

 RC029X 
Result Winter Essentials | 28.029X

RC9300XX X 
Result Recycy leedede | | 28.28 930X

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Dětská Pletená čepice s bambulí
340g/m², 100% akryl, grey: 50% akryl, 50% polyester
široký lem, s bambulí, těžký žebrovaný úplet
onesize

150 25 € 5,-/Kč 125,-

Pletená čepice s bambulí
340g/m², 100% akryl, grey: 50% akryl, 50% polyester
široký lem, s bambulí, těžký žebrovaný úplet
onesize

150 25 € 5,-/Kč 125,-

SOFTEX® čepice
100% akryl
Dvojitě pletená, lehká, nadměrná velikost
onesize

150 25 € 3,70/Kč 95,-

Pletená čepice
340g/m², 100% polyakryl
široký lem, dvojitě pletená, hrubý pletený vzhled, nášivka z
bavlněného kepru pro snadnou aplikaci zušlechtění, oblast
pro zušlechtění 10x5cm
onesize

150 25 € 4,50/Kč 115,-

Pletená čepice
340g/m², 100% polyakrylová pletenina
Variabilní ohrnutý lem, těžký žebrovaný úplet, vhodná k 
vyšití, pratelná
onesize

150 25 € 4,20/Kč 105,-

Pletená čepice „Black Compass“
340g/m², 50% polyakryl, 50% recyklovaný polyakryl
Velkorysý střih, extra široký lem v kontrastní barvě, dvojitě
pletená, rychleschnoucí, bez štítku, pratelné na 40°
onesize

150 25 € 4,30/Kč 110,-

BEST
SELLER

RECYCLED
POLYESTER

black grey bottle green fl uorescent
yyellow

fl uorescent 
gorange

red purple royal navy

black grey bottle green fl uorescent
yyellow

fl uorescent
gorange

red purple royal navy

white black charcoal dove grey oatmeal

fennel chocolate bottle celtic green lime

fl uorescent
yyellow gold orange fl uorescent

gorange red

fuchsia claret burgundy ribbon pink purple

sky azure royal refl ex blue navy

black grey bottle green navy

black grey bottle green

red royal navy

black/grey black/lime black/yellow

black/orange black/red black/royal
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 B320
Beechfi eld | 53.0332022

BB320B
BeeBeBeBeeechfic  eld | 53533.3.32320BB

 MB 74 
Myrtle Beach | 0003.03.03.007007007007444

 MBBBBB 100 
Myrtleee BeBeBeB acha  | 03.01010000

Hotty
Atlantis | 33.0022

 Freedom Basic 
Atlantis | 33.3010

 3084 
Promodoro | 40.3084

MB 7300 
Myrtle Beach | 03.7300

MMB B B B 6656556 03 
Myrtle Beachh | 03.03.65066650033

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

So· shellový sportovní nákrčník
85% polyester, 15% elastan
Ergonomický střih, prodyšný soº shellový materiál, ploché
švy, elastická šňůrka, lehké a rychleschnoucí, materiál odolný 
proti větru
onesize

192 12 € 7,75/Kč 195,-

Juniorský so· shellový sportovní nákrčník
42g, 85% polyester, 15% elastan
Ergonomický střih, prodyšný soº shellový materiál, ploché 
švy, elastická šňůrka, lehké a rychleschnoucí, materiál odolný 
proti větru
onesize

192 12 € 7,10/Kč 180,-

Nákrčník
145g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
Multifunkční látkový tunel s 12 různými způsoby nošení,
elastický a tvarově stabilní žerzej, rozměry: 25x50cm
onesize

500 10 € 8,80/Kč 225,-

Bavlněný Nákrčník
145g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Multifunkční látkový tunel s 12 různými způsoby nošení,
elastický a tvarově stabilní žerzej, rozměry: cca 25x50cm,
pratelné na 40°
onesize

500 10 € 10,30/Kč 260,-

Multifunkční nákrčník „Hotty“
260g/m², 100% polyester fl eece
Nastavitelná šňůrka se zarážkou, lze nosit jako šálu nebo
čepici
onesize

144 24 € 5,05/Kč 130,-

Nákrčník
100% polyester
Různorodé možnosti nošení, pro volný čas a fi tness, rozměry: 
49x25 cm
onesize

600 200 € 2,30/Kč 60,-

Bandana Nákrčník
180g/m², 95% certifi kovaná bio bavlna, 5% elastan
2-vrstvý materiál, postranní šev, rozměry: S cca. 24x23cm, L
cca. 26x25cm
S – L

100 10 € 9,60/Kč 245,-

Zimní nákrčník
100% polyester
Teplá fl eecová podšívka, elastický a tvarově stabilní žerzej, 
refl exní pruhy (bez ochranné funkce), rozměry: 30x50cm
onesize

150 5 € 5,70/Kč 145,-

Multifunkční Nákrčník
100% polyester
Multifunkční látkový tunel s 12 různými způsoby nošení,
rozměry: cca 25x50cm
onesize

500 10 € 2,50/Kč 65,-

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

black

graphite grey

fl uorescent 
yyellow black

white

black

red

royal

navy

turquoise

white

black

white

black

grey

camoufl age

olive

red

royal

navy

white

black

red

royal

navy

black

steel grey

olive

berry

navy

white/carbon black/carbon grey melange/
carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon

bright yellow/
carbon

bright orange/
carbon

bright pink/
carbon

red/carbon bright blue/
carbon royal/carbon navy/carbon

white

black

black melange

graphite

light grey

khaki

dark green

irish green

fern green

bright green

bright yellow

gold yellow

orange

red melange

bright orange

tomato

red

purple

light blue

sky blue

blue melange

bright blue

royal

navy

turquoise
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 B900 
Beechfi eld | 53.0900

B900000B0B
Beechfi eldd |d |d 535 .90900BBB0BBB

B901
Beechfi eld | 53.0901000

B904 
Beechfi eld | 53.09.0 00004

BBBB9055
Beeeeee chfieleld |d | 53.0909090990505

B915R
Beechfi eld | 53.0915

B929292220000
Beeechfichfih eeleleldd |d  d || 535353.09. 2000

B930
Beechfi eld | 5355 .093000

BB959 0 0
Beechfihfi eld |d 53.09.09550

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Morf® Original
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční použití, nejedná se 
o zdravotnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), rozměry: 50x25 cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 2,85/Kč 70,-

Junior Morf® Original
100% polyester mikrovlákno
Prodyšné mikrovlákno, bez švů, multifunkční použití, nejedná
se o zdravotnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), rozměry: 44x22cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 2,20/Kč 55,-

Morf® Spacer Marl
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční použití, nejedná se 
o zdravotnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), rozměry: 50x25cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

Morf® Geometric
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční použití, rozměry: 
50x25cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

Morf® Ombré
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční použití, nejedná se 
o zdravotnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

Morf® Recycled
100% recyklovaný polyester, mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční použití, nejedná se 
o zdravotnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

Morf® Suprafl eece®
100% polyester mikrovlákno, polyester Suprafl eece®
Prodyšný materiál, multifunkční použití, nejedná se o zdra-
votnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek (OOP),
rozměry: 74x25cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,50/Kč 90,-

Morf® mikrofl eece
100% polyester mikrovlákno
Ultra tepelný materiál, prodyšný materiál, ploché švy,
multifunkční použití, nejedná se o zdravotnícký prostředek
ani osobní ochranný prostředek (OOP), rozměry: 50x25cm,
pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 24 € 4,40/Kč 110,-

Morf® Enhanced-Viz
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční použití, nejedná se 
o zdravotnícký prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), refl exní pruh, rozměry: 50x25cm, ruční praní
onesize

192 12 € 3,75/Kč 95,-

BEST
SELLER

RECYCLED
POLYESTER

white black midnight camo graphite grey

arctic camo light grey heather grey olive green

jungle camo bottle green kelly green lime green

mint green sand yellow fl uorescent
yyyyyyyyyyyyyyellow

fl uorescent 
orange orange bright red classic red

chocolate burgundy classic pink fl uorescent pink

fuchsia purple sky blue airforce blue

sapphire blue bright royal french navy surf blue

white

black

lime green

orange

french navy

surf blue

spacer grey

spacer olive

spacer lime

spacer coral

spacer red

spacer royal

spacer turquoise

geo grey

geo orange

geo lime

geo blue

storm greys

tropical greens

sunset reds

candy fl oss pinks

caribbean blues

black

pure grey

o¹  white

military green

mustard

classic red

petrol

french navy

black

graphite grey

yyellow

classic red

bright royal

french navy

black

french navy

black

fl uorescent 
yyellow

fl uorescent pink
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Accessories
BAGS .................... 426

UMBRELLAS .................... 444
BLANKETS .................... 447



 BG545 
BagBase | 52.0545

 BG850 
BagBase | 52.0850

 BG841 
BagBase | 52.0841

 QD552 
Quadra | 51.D552

 1816503 
Halfar | 47.6503

 1816505 
Halfar | 47.6505

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Sportovní batoh
635g, 600D/420D kombinace polyesteru
Vodoodpudivá, polstrovaná rukojeť, nastavitelné, polstrované 
a vyztužené popruhy, přední kapsa s organizérem, vnitřní 
zasouvací kapsa, kapsa na láhev, ergonomická prodyšná pol-
strovaná záda ze síťoviny, ventilační kovové otvory, držák na
sluchátka, štítek TearAway, objem 23l, rozměry: 30x50x18cm
onesize

20 5 € 26,50/Kč 670,-

Batoh „MOLLE“
1.070g, 600D polyester, povlak: 210D polyester
Rukojeť, nastavitelný hrudní pás, popruhové smyčky, 3 před-
ní kapsy se zipem, uvnitř síťovaná kapsa, dvě vnější kapsy
na láhev, přední kapsa Rip-Strip™, velká hlavní přihrádka,
polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro notebooky do 
max. 17“, polstrovaná zadní stěna, kompatibilní s nášivkou
Rip-Strip™ (52.0841), štítek TearAway, objem 35l
onesize

10 1 € 63,15/Kč 1,600,-

Sublimační nášivka „MOLLE“
7g, HD polyesterové mikrovlákno
Zadní strana Rip-Strip™, kompatibilní s 52.0850, HD subli-
mační povrch, rozměry: 10x6,5cm
onesize

200 20 € 1,55/Kč 40,-

Batoh „Urban Commute“
580g, bez PVC, 300D ripstop polyester
Vodoodpudivý materiál, ergonomicky tvarované ramenní po-
pruhy, rukojeť, nastavitelný hrudní pás, přední kapsa na zip,
dvě vnější kapsy na láhev, polstrovaná přihrádka na notebook
vhodná pro notebooky do max. 15,6“, ergonomická prodyšná 
polstrovaná záda ze síťoviny, rolovací uzávěr, refl exní detail,
štítek TearAway, objem 18l, rozměry: 28x46x14cm
onesize

15 5 € 42,05/Kč 1,065,-

Chladicí batoh „Trend“
300D polyester, bez PVC
Poklop s obvodovým 2-cestným zipem na třech stranách, 
rukojeť, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, plně
izolovaná hlavní přihrádka, polstrovaná záda, síťovaná
přihrádka na zip pro chladicí vložky, velká přední kapsa s
2cestným zipem, rozměry: 30x42x15cm
onesize

20 1 € 21,65/Kč 550,-

Batoh „Like“
Bavlna 12 OZ, bez PVC
Rukojeti s tlačítkem, nastavitelné ramenní popruhy, přední 
kapsa na zip, uvnitř plochá zasouvací kapsa, hlavní přihrádka 
s 2-cestným zipem, objem 18l, rozměry: 27x38x13cm
onesize

25 1 € 14,05/Kč 355,-

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

black grey marl classic red bright royal french navy black combat camo white

black navy grey sprinkle black nature olive red navy
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 BG745 
BagBase | 52.0745

 BG746 
BagBase | 52.0746

 BG758 
BagBase | 52.0758

 BG760 
BagBase | 52.0760

 BG765 
BagBase | 52.0765

 BG768 
BagBase | 52.0768

 BG750 
BagBase | 52.0750

 BG755 
BagBase | 52.0755

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Klip na klíče „Boutique“
17g, 100% PU imitace kůže
Lze použít jako přívěsek na klíče nebo visač-
ku na tašku, klip na klíč z vysoce lesklého
kovu, průměr: 7cm
onesize

200 20 € 2,65/Kč 65,-

Klip na klíče srdce „Boutique“
17g, 100% PU imitace kůže
Lze použít jako přívěsek na klíče nebo visač-
ku na tašku, klip na klíč z vysoce lesklého
kovu, rozměry: 7x6cm
onesize

200 20 € 2,65/Kč 65,-

Taška přes rameno „Boutique“
295g, 100% PU imitace kůže
Odnímatelný nastavitelný ramenní popruh,
délka rukojeti: 116cm, alternativní ramenní 
popruh k dispozici samostatně (artikl
52.0765), vnitřní kapsa se zipem, hlavní 
přihrádka na zip, soº -touch podšívka, štítek
TearAway, rozměry: 21x13x7cm
onesize

40 10 € 26,50/Kč 670,-

Cestovní taška „Boutique“
1.450g, 100% PU imitace kůže
2 krátké rukojeti, odnímatelný nastavitelný
ramenní popruh, délka rukojeti: 57cm, al-
ternativní ramenní popruh k dispozici samo-
statně (artikl 52.0765), malé nožičky, extra 
dlouhý zip na hlavní komoře, vnitřní kapsa se
zipem, soº -touch podšívka, dá se nosit přes
rameno nebo v ruce, štítek TearAway, objem 
25l, rozměry: 53x26x24cm
onesize

12 1 € 55,40/Kč 1,400,-

Popruh na tašku „Boutique“
123g, 100% polyester
Kompatibilní s 52.0758 a 52.0760, odní-
matelný nastavitelný ramenní popruh, zlaté 
kovové ozdoby ve vysokém lesku, rozměry:
127x5cm
onesize

100 10 € 8,75/Kč 220,-

Batoh „Boutique“
785g, 100% PU imitace kůže
Popruh pro připevnění k zavazadlu, rukojeť, 
nastavitelné ramenní popruhy, lesklé zlaté
zipy, vnitřní kapsa se zipem, hlavní přihrádka
na zip, polstrovaná přihrádka na notebook
vhodná pro notebooky do max. 14“, uvnitř 
držák na láhev, štítek TearAway, objem 10l, 
rozměry: 30x41x11cm
onesize

16 1 € 50,95/Kč 1,290,-

Taška na doplňky „Boutique“
127g, 100% PU imitace kůže
Malá rukojeť, hlavní přihrádka s kovovým
zipem, pěnové polstrování, měkká vnitřní 
podšívka, štítek TearAway, rozměry: 26x17cm
onesize

120 5 € 7,10/Kč 180,-

Cestovní sada „Boutique“
108g, 100% PU imitace kůže
Zlaté kovové ozdoby ve vysokém lesku, měk-
ká vnitřní podšívka, štítek TearAway, 2-dílná 
sada, rozměry pouzdra: 10,5x14,5cm, visač-
ka na zavazadlo rozměry: 6x11,5cm
onesize

80 5 € 11,75/Kč 295,-

NEW NEW NEW NEW

NEW NEW

soº  white black oyster

soº  grey sage green mustard

soº  pink lilac soº  blue black soº  grey oyster black soº  grey oyster

black/white black/mustard light grey/white

oyster/black navy/red black soº  grey oyster

soº  white black black/black

soº  grey soº  pink

soº  white black soº  grey

oyster soº  pink

soº  white black coral

rose gold soº  pink

BOUTIQUE COLLECTION
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 BG110 
BagBase | 52.0110

 BG10 
BagBase | 52.0010

 KI0147 
Kimood | 19.0147

WW266660000
Westtford MilMilMilMi l |l |l |l 505505050 0202.020 60

 W81010
Westford Mill | 50.0810

 BG5 
BagBase | 52..0005

 Urban 
SOL'S | 26.7060

 W115 
Westford Mill | 50.0115

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Sportovní vak Icon
150g/m², 300D polyester
Vodoodpudivá, skrytá tajná přihrádka, silné šňůrky, štítek TearAway, objem 15l, rozměry: 
40x48cm
onesize

80 20 € 7,65/Kč 195,-

Prémiový vak na záda
100g/m², 210D polyester, silber: 210D nylon
Vodoodpudivý materiál, vyztužené rohy s kovovými očky, objem 11l, rozměry: 33x45cm
onesize

200 25 € 3,50/Kč 90,-

Vak z bio bavlny
100% bio bavlna
Bílá šňůrka, objem 8l, rozměry: 30x36cm
onesize

200 20 € 4,-/Kč 100,-

Prémiový bio bavlněný vak na záda
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Upevnění šňůrky na vnějších okrajích pro snadnější zušlech-
tění, objem 12l, rozměry: 37x46cm
onesize

100 25 € 5,10/Kč 130,-

Těžký organický sportovní vak EarthAware®
340g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, canvas
Pevná stahovací šňůrka, dá se nosit jako batoh, odolný 
materiál, objem 13l, rozměry: 37x47cm
onesize

60 10 € 8,10/Kč 205,-

Sportovní vak „Budget“
80g/m², 210D polyester
Vodoodpudivý materiál, objem 11l, rozměry: 33x45cm
onesize

300 25 € 2,40/Kč 60,-

Vak na záda
210D polyester
Vyztužené přední rohy, dvojitá nastavitelná šňůrka, dá se
nosit jako batoh, rozměry: 34,5x45cm
onesize

100 10 € 2,10/Kč 55,-

Bavlněný pytel na věci
140g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, k dostání v 6 velikos-
tech, velikost/rozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l,
XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cm - 3l, M - 30x45cm - 8l, L
- 40x50cm - 14l, XL - 49x75cm - 38l
XXS – XS – S – M – L – XL

500 100 € 2,25/Kč 55,-

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

/white//black

black/
lime green

black/fuchsia

black/black

black/surf blue

black

graphite grey/
black

grey marl/black

light grey

bottle green

lime green

yellow/black

orange/black

orange

classic red

burgundy/black

true pink

fuchsia/black

purple

sapphire blue

bright royal

french navy

white

black

midnight camo

graphite grey

arctic camouf-
lage

silver

light grey

olive green

bottle green

jungle camo

kelly green

lime green

yellow

fl uorescent
yyellow

gold

fl uorescent 
orange

orange

bright red

classic red

burgundy

classic pink

fl uorescent pink

fuchsia

magenta

purple

sky blue

laser blue

sapphire blue

airforce blue

bright royal

french navy

ocean blue

surf blue

white

black

natural

pistachio green

dark pink

magenta

tropical blue

navy

white

black

graphite grey

light grey

natural

classic red

bright royal

french navy

white

black

black/black

graphite grey

light grey

natural

olive green

amber

orange rust

classic red

airforce blue

bright royal

french navy

sage green

white

black

graphite grey

lime green

orange

red

fuchsia

royal

navy

white

black

graphite

pure grey

camoufl age

kelly green

apple green

gold

orange

red

burgundy

neon coral

fl ash pink

purple

sky blue

royal blue

french navy

aqua

black

pure grey

natural

classic red

classic pink

navy
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 W110 
Westford Mill | 50.0110

1813055 
Halfar | 47.3055

1816063 
Halfar | 47.6063

W210 
Westford Mill | 50.0210

W118
Westford Mill | 50.0118W f d ill 50 0118

W415
Westford Mill | 50.041550 0415
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

W110
Westford Mill 50.0110
Bavlněný vak na záda
140g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, lze nosit také jako batoh,
objem 12l, rozměry: 37x46cm
onesize

150 25 € 3,40/Kč 85,-

Stahovací vak „Join“
Polyesterový mini ripstop
Stahovací šňůrka, poutko na nošení, hlavní přihrádka s boční 
kapsou na zip, objem 10l, rozměry: 36x45cm
onesize

100 1 € 5,75/Kč 145,-

Stahovací vak „Planet“
Předem recyklovaná bavlna 5 OZ, bez PVC
Hlavní přihrádka se šňůrkou, objem 8l, rozměry: 38x42cm
onesize

100 1 € 3,-/Kč 75,-

Prémiový bavlněný vak na záda
200g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vněj-
ších okrajích pro snadnější zušlechtění, objem 12l, rozměry: 
37x46cm
onesize

100 25 € 4,25/Kč 110,-

Bio bavlněný pytel se stahovacími šňůrkami
115g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Jednobarevná šňůrka z pleteniny, k dostání ve 4 velikos-
tech, velikost/rozměry/objem: XS - 10x15cm - 0,25l, S - 
14x22cm - 1l, M - 25x32cm - 3l, L - 30x47cm - 8l
XS – S – M – L

400 50 € 2,75/Kč 70,-

Jutový pytel se stahovacími šňůrkami
100% juta
Dvojitá šňůrka z pleteniny, k dostání ve 6 velikostech, veli-
kost/rozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm 
- 1l, S - 25x30cm - 3l, M - 30x45cm - 8l, L - 40x55cm - 15l,
XL - 55x75cm - 40l
XXS – XS – S – M – L – XL

600 100 € 3,55/Kč 90,-

Transparentní vak na záda
100g, 100% transparentní EVA (ethylenvinylacetát)
Vodoodpudivý materiál, zesílený tunel na šňůrku, zpevněný
polyesterem pro vyšší odolnost, Soº -Touch, štítek TearAway, 
objem 11l, rozměry: 33x45cm
onesize

80 10 € 5,45/Kč 140,-

BEST
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ORGANIC
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Halfar | 47.3063

 BG118S 
BagBase | 52.118S

 BG118 
BagBase | 52.0118

 BG287 
BagBase | 52.0287

BG855 BG855
BagBase | 52.0855

 1815000 00
Halfar | 47.5000

2 1812198 2198
Halfar | 47.2198

1803908 1803908
Halfar | 47.3908

 1809787 
Halfar | 47.9787

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Batoh „Step L“
420D polyester, bez PVC, ripstop
Nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, velká přední 
kapsa na zip se zasouvacími přihrádkami a výstupem pro 
sluchátka, uvnitř plochá zasouvací kapsa, hlavní přihrádka 
s 2-cestným zipem, boční síťované příhrádky, polstrovaná
záda, boční upínací popruhy, refl exní pruhy (bez ochranné
funkce), objem 22l, rozměry: 34x49x18,5cm
onesize

20 1 € 26,-/Kč 660,-

Mini rolovací batoh s dvojitým držadlem
340g, 100% recycklovaný 600D Polyester, rPET
2 rukojeti, rukojeti z popruhů, nastavitelné ramenní popruhy,
přední kapsa na zip, kapsa na láhev, polstrovaná zadní stěna, 
štítek TearAway, objem 9l, rozměry: 23x32x11cm
onesize

40 1 € 19,85/Kč 500,-

Rolovací batoh s dvojitým držadlem
440g, 300D polyester
Rukojeti z popruhů, nastavitelný ramenní popruh s polst-
rováním, přední kapsa s přihrádkou na příslušenství, ideální 
k potisku či výšivce, polstrovaná záda, polstrovaná zadní 
stěna, roll-top zapínání, štítek TearAway, objem 14l, rozměry: 
28x38x12cm
onesize

30 1 € 21,40/Kč 540,-

Chladicí batoh
100% recyklovaný polyester, bez PVC
Tkané rukojeti, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, 
plně izolovaná hlavní přihrádka, přední přihrádka na zip,
organizér, refl exní detaily (bez ochranné funkce), štítek 
TearAway, objem 16l, rozměry: 40x30x14cm
onesize

20 1 € 26,50/Kč 670,-

Batoh „Roll-Top“
550g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, přední 
kapsa na zip, polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro 
notebooky do max. 15,6“, polstrovaná záda a dno, objem
20l, rozměry: 32x44x13cm
onesize

20 1 € 23,65/Kč 600,-

Batoh „Diamond“
600D polyester
Nastavitelný tkaný ramenní popruh, boční kapsy se zipem,
hlavní přihrádka na zip s další možností rozkládání, dia-
mantový dekor, lze nosit oboustranně, objem 12l, rozměry: 
35x50cm
onesize

50 0 € 10,70/Kč 270,-

Batoh „Fashion“
300D polyester, melange
Batoh s poklopem a dvěmi přezkami, rukojeť, přední kapsa
s 2-cestným zipem, velká hlavní přihrádka s polstrovanou
zasouvací kapsou, přihrádka na zip v poklopu, polstrovaná
záda a popruhy, objem 16l, rozměry: 30x44/53x14cm
onesize

20 1 € 30,35/Kč 770,-

Batoh „Kurier Eco“
Plachta na nákladní auto
Hrudní pás pro dobré držení, bederní popruh, polstrovaná
rukojeť, přední kapsa na zip, polstrovaná záda, objem 24l,
rozměry: 34x62/48x14,5cm
onesize

10 1 € 34,90/Kč 885,-

Lodní vak „Splash2“
Plachta na nákladní auto
Odnímatelný nastavitelný ramenní popruh, velká hlavní 
přihrádka se svařovanými švy a rolovacím uzávěrem, který 
spolehlivě chrání před prachem a vodou, objem 19l, rozměry: 
30x57x19,5cm
onesize

25 1 € 16,85/Kč 425,-
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bio Batoh EarthAware™
340g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, canvas
Stahovací šňůrka, nastavitelné ramenní popruhy, klopa se
zapínáním na patentku, objem 10l, rozměry: 26x38x14cm
onesize

50 25 € 17,65/Kč 445,-

EarthAware ™ Bio Mini batoh
340g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, canvas
Rukojeť, nastavitelné ramenní popruhy, zapínání pomocí 
stahovací šňůrky, klopa se zapínáním na patentku, objem 5l,
rozměry: 22x30x12cm
onesize

60 15 € 14,90/Kč 375,-

Batoh „Country“
Bavlna 16 OZ
Rukojeť, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, 
polstrované dno, přední kapsa na zip, zasouvací kapsy, hlavní 
přihrádka na zip se 2 zasouvacími přihrádkami, polstrovaná
hlavní přihrádka, kovové doplňky a aplikace z PU semišové 
syntetické kůže, objem 19l, rozměry: 31x40/50x10cm
onesize

25 1 € 28,-/Kč 710,-

Batoh „Circle“
300D polyester, bez PVC, rPET
Rukojeť, zaklapávací uzávěr, kapsa na zip na zádech, 2 boční 
zasouvací kapsy, polstrovaná zasouvací kapsa, hlavní přihrád-
ka na zip, uvnitř organizér, boční přední kapsa na zip, objem 
14l, rozměry: 40x47x12cm
onesize

25 1 € 21,95/Kč 555,-

Batoh na notebook „Campus“
600D polyester
Polstrovaná rukojeť, polstrované popruhy s výškově nastavitel-
ným hrudním pásem, prostorná hlavní přihrádka s přihrádkou 
na notebook, velká přihrádka na zip s plochou zasouvací kap-
sou, další přihrádka na zip s ozdobným prošíváním a organizé-
rem, polstrovaná záda, objem 20l, rozměry: 30x43x12/15cm
onesize

10 1 € 31,35/Kč 795,-

Batoh na notebook „Stage“
500D polyester
2 rukojeti, HFL® držák pro připevnění loga, velká přední 
kapsa na zip, přední kapsa na zip, zasouvací kapsy, hlavní 
přihrádka s 2-cestným zipem, polstrovaná přihrádka na note-
book vhodná pro notebooky do max. 15“, polstrovaná záda
a popruhy, pruhy v kontrastní barvě, poutko na pero, objem
17l, rozměry: 32x43x14cm
onesize

25 1 -€ 25,25/Kč 640,-

Batoh
930g, 600D/600D ripstop kombinace polyesteru s voštino-
vým vzhledem
Rukojeť, nastavitelné hrudní a bederní popruhy, nastavitelné
a polstrované ramenní popruhy, přední kapsa na zip, boční 
kapsy z elastické síťoviny, místo pro pitný vak, uvnitř síťovaná 
přihrádka, ergonomická prodyšná polstrovaná záda ze síťovi-
ny, pro notebooky do max. 15,6“, držák na klíče, poutko pro 
zadní světlo, odnímatelná nepromokavá ochrana proti dešti,
držák pro trekingové hole, refl exní detaily (bez ochranné 
funkce), objem 20l, rozměry: 31x48x20cm
onesize

20 1 € 55,40/Kč 1,400,-

Batoh
800g, 600D ripstop polyester
Nastavitelný hrudní pás, nastavitelný ramenní popruh ze
síťoviny s polstrováním, přední kapsa na zip, uvnitř síťovaná
kapsa, polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro note-
booky do max. 15,6“, dvě síťované přihrádky/držák na láhev, 
ergonomicky polstrovaná záda, refl exní detaily (bez ochranné 
funkce), štítek TearAway, objem 25l, rozměry: 33x46x22cm
onesize

15 1 € 46,50/Kč 1,175,-

Batoh „Project Charge Security“
Kombinace žakárového nylonu/polyesteru potaženého PVC
Nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, několik vnitř-
ních kapes, powerbank kapsa, kapsa na zip na zádech, uvnitř 
polstrovaná přihrádka na iPad/Tablet, polstrovaná přihrádka
na notebook (vhodná do 15,6“), ergonomicky polstrovaná
záda, popruh na tašku na kolečkách, háček na klíč, elastický
kabelový organizér, integrovaný USB nabíjecí port, štítek 
TearAway, objem 15l, rozměry: 30,5x46x17cm
onesize

3 1 € 84,25/Kč 2,130,-
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SOL'S | 26.7010

Rider Kids 
SOL'S | 26.0101

 Express 
SOL'S | 26.7020

 BG125 
BagBase | 52.0125

 BG153 
BagBase | 52.0153

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Batoh
600D polyester
Rukojeť z nylonu, nastavitelné, vyztužené a polstrované
popruhy, přední kapsa na zip, prostorná prostřední přihrádka
s dvojitým zip, výstup pro sluchátka, rozměry: 28x40x14cm
onesize

30 10 € 8,80/Kč 220,-

Dětský batoh
600D polyester
Rukojeť z nylonu, nastavitelné, polstrované a vyztužené
popruhy, přední kapsa na zip, prostřední přihrádka s dvojitým
zipem, polstrovaná záda, jmenovka všitá uvnitř
onesize

30 10 € 8,65/Kč 220,-

Batoh
600D polyester
Rukojeť z nylonu, nastavitelné, vyztužené a polstrované
popruhy, 3 přední kapsy se zipem, prostorná prostřední 
přihrádka s dvojitým zip, výstup pro sluchátka, rozměry:
33x43x17cm
onesize

30 5 € 15,70/Kč 395,-

Originální módní batoh
380g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, přední 
přihrádka na zip, polstrovaná záda, štítek TearAway, objem
18l, rozměry: 31x42x21cm
onesize

40 1 € 15,40/Kč 390,-

Mini batoh
260g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelné ramenní popruhy, přední přihrádka na
zip, polstrovaná záda, štítek TearAway, objem 7l, rozměry: 
23x35x12cm
onesize

40 1 € 12,10/Kč 305,-

black dune graphite army camo chocolate apple
ggreen

gold orange red fuchsia sky blue royal french
ynavy

black graphite camo apple green orange

red fuchsia sky royal french navy black dune gold orange red sky blue french 
ynavy

white/graphi-
g yte grey
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black black graphite 

g ygrey
light grey/

g p g ygraphite grey
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BG613 
BagBase | 52.0613

QD612 
Quadra | 51.D612

QD615 
Quadra | 51.D615

BG620 
BagBase | 52.0620

1800780 
Halfar | 47.0780

1806694 
Halfar | 47.6694

1809123 
Halfar | 47.9123

41814014 4
Halfar | 47.4014

QX3100
Quadra | 51.X310

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Vintage batoh na notebook
700g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním,
polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro notebooky
do max. 17“, polstrovaná záda, zapínání pomocí stahovací 
šňůrky, EasyPocket™ pro snadnou aplikaci potisku a výšivky, 
magnetické zapínání, štítek TearAway, objem 18l, rozměry: 
30x46x17cm
onesize

25 1 € 31,65/Kč 800,-€ 3€€€€€€€€ 3€€ 3€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € 3€€€€€ 31,65/Kč 8

Vintage plátěný batoh
580g, praný canvas
Rukojeť, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy,
polstrované dno, přední kapsa na zip, vnitřní kapsa se zipem,
boční kapsy, uvnitř stahovací šňůrka se zarážkou, klopa s
karabinovým zapínáním, objem 18l, rozměry: 30x36x16cm
onesize

30 1 € 37,60/Kč 950,-

Vintage batoh
Praný canvas
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním,
polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro notebooky
do max. 14“, polstrovaná záda a dno, zapínání na šňůrku,
přezky z umělé kůže, štítek TearAway, objem 19l, rozměry: 
26x45x16,5cm
onesize

20 1 € 40,50/Kč 1,025,-€ 40,5

Batoh „Explorer“
560g, 600D HD polyester
Nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, rukojeť, boční 
kapsy, vnitřní přihrádka, polstrovaná záda, PU akcenty, 
zapínání pomocí stahovací šňůrky, štítek TearAway, objem
27l, rozměry: 32x49x17cm
onesize

10 1 € 32,10/Kč 810,-

Batoh „Sport“
420D nylon
Ergonomicky tvarované ramenní popruhy, rukojeť, bederní 
popruh, 2 přední kapsy na zip, plochá polstrovaná zasouvací 
kapsa pro MP3 přehrávač, hlavní přihrádka s popruhy, pol-
strovaná záda, dekorativní síťovaná kapsa se šňůrkou, výstup 
pro sluchátka, objem 23l, rozměry: 30x41x14cm
onesize

25 1 € 22,25/Kč 565,-€ 22,25

Batoh „Galaxy“
420D nylon, žakár
Polstrované a důmyslně navržené ramenní popruhy, velká 
přední kapsa na zip se zasouvacími přihrádkami a výstupem 
pro sluchátka, boční síťované kapsy a upínací popruhy, 
velká hlavní přihrádka se zasouvací přihrádkou, objem 21l,
rozměry: 31x48x16cm
onesize

25 1 € 28,70/Kč 725,-€ 28,7

Batoh „Trail“
420D polyester
Lehký funkční batoh s polstrovanými zády, polstrovaný be-
derní pás s kapsami se zipem, polstrované popruhy s horním
a dolním nastavením délky, nastavitelný hrudní pás, 2 boční 
kapsy, oddělená komora na dně s ochranou proti dešti, velká 
hlavní přihrádka s plochou zasouvací kapsou uvnitř a s výstu-
pem pro sluchátka, boční upínací popruhy, fi xace turistických
holí, objem 30l, rozměry: 30x49x18cm
onesize

10 1 € 49,35/Kč 1,250,-

Batoh „Mountain“
210D nylon, ripstop
Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, polst-
rovaný bederní pás, rukojeť, odvětrávací nosný systém, který 
lze nastavit nahoře i dole, 2 boční kapsy, oddělená komora
na dně s ochranou proti dešti, velká hlavní přihrádka s plo-
chou zasouvací kapsou uvnitř, funkční batoh s ergonomicky
tvarovanými zády, boční upínací popruhy, dodatečný upev-
ňovací popruh pod poklopem, poklop s přezkami a 2 kapsami 
na zip, poutko na suchý zip pro fi xaci, fi xace turistických holí, 
boční výstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému
na piti), objem 35l, rozměry: 29x66x21cm
onesize

10 1 € 70,90/Kč 1,795,-

Batoh s pitným vakem „SLX Lite“
Kombinace 210D polyesteru Box Check Dobby/300D 
polyesteru
Vodoodpudivý materiál, nastavitelné hrudní a bederní po-
pruhy, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, elastické
boční kapsy ze síťoviny, zasouvací kapsa a přihrádka na zip
uvnitř, odvětrávaná zadní část s nízkým profi lem, klíčenka,
ultralehký, včetně 1,5l pitného vaku, štítek TearAway, objem
10l, rozměry: 27x48x16cm
onesize

15 1 € 48,70/Kč 1,235,-
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vintage mili-
y gtary green sahara vintage oxford

ynavy vintage black

black black/black

graphite
g ygrey

military
ggreen

caramel french navy

black/tan

military green/
tan

navy dusk/tan black light grey orange red navy white black apple green orange red navy

white black

apple green orange

red cyan

anthracite

navy

black

graphite grey
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 W101 
Westford Mill | 50.0101

 W101S 
Westford Mill | 50.101S

W103 
Westford Mill | 50.0103

 W101C 
Westford Mill | 50.101C

 O90003 
Neutral | 77.9003

Cotton Bag 
| 80.0200

 Long Cotton Bag 
 | 80.0201

in 48 Farbenn 48 Farbenn 48 Farbenn 48 Farbenn 48 Farbenn 48 Farbenn 48 Farbenn 48 Farben 48 Farben 48 Farbenn 48 Farben 48 Farbe
48 barvácherhältlich erhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

BaumwolleBaumwolleC ttaumwoaaumwola
Fair Trade Fair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair Trade
aumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bavlněná taška „Bag for Life“
140g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 67cm, dá se použít jako taška přes rameno
nebo kabelka, objem 10l, rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,35/Kč 60,-

Bavlněná taška s krátkým uchem
140g/m², 100% bavlna
2 krátké rukojeti: cca 40cm dlouhé, objem 10l, rozměry: 
38x42cm
onesize

250 25 € 2,10/Kč 55,-

Bavlněná taška Mini
140g/m², 100% bavlna
2 krátké rukojeti, objem 2,5l, délka: 25cm, rozměry:
19x25cm
onesize

400 50 € 1,40/Kč 35,-

Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
Rukojeti v kontrastní barvě, délka rukojeti: 67cm, objem 10l,
rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,05/Kč 50,-

Bio bavlněná taška
210g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, fair trade, kepr
Zesílené švy ve zvláště namáhaných místech, délka rukojeti: 
66cm, dá se použít jako taška přes rameno nebo kabelka,
rozměry: 42x38x7cm
onesize

100 10 € 9,05/Kč 230,-

Bavlněná taška s krátkým uchem
145g/m², 100% bavlna
2 krátké rukojeti: cca 35x2,5cm, rozměry: 38x42cm
onesize

225 25 € 1,50/Kč 35,-

Bavlněná taška s dlouhým uchem
145g/m², 100% bavlna
2 dlouhé rukojeti: cca 70x2,5cm, rozměry: 38x42cm
onesize

200 25 € 1,60/Kč 40,-

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

white black graphite
grey pure grey light grey natural chocolate olive green bottle

green kelly green kiwi apple green

lime green lemon yellow sunfl ower sand mustard caramel orange rust orange coral bright red classic red

cranberry burgundy pastel pink classic pink true pink raspberry 
pink fuchsia magenta plum purple violet lavender

pastel blue sky blue surf blue cornfl ower
blue

sapphire 
blue

airforce
blue bright royal french navy petrol emerald mint pastel mint

white

black

graphite grey

natural

french navy

white

black

natural

natural/black

natural/fuchsia

natural/lime
ggreen

natural/clas-
sic red

natural/french 
ynavy

white

brown

charcoal

nature

sand

black

bottle green

military

green

lime

dusty yellow

yellow

okay orange

orange

red

light pink

dusty purple

pink

bordeaux

purple

light blue

dusty indigo

royal

sapphire

navy

dusty mint

white

natural

white

natural
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W201
Westford Mill | 50.0201

W225
Westford Mill | 50.0225

 W261 
Westford Mill | 50.0261

W104
Westford Mill | 50.0104

W108
Westford Mill | 50.0108

 W125 
Westford Mill | 50.0125

W180
Westford Mill | 50.0180

W801
Westford Mill | 50.0801

W623 
Westford Mill | 50.0623

BaumwolleBaumwolleC ttaumwoaaumwola
Fair Trade Fair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair Trade
aumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 67cm, objem 10l, rozměry: 38x42cm
onesize

150 25 € 3,40/Kč 85,-

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 58cm, dá se použít jako taška přes rameno
nebo kabelka, objem 18l, rozměry: 35x39x13,5cm
onesize

100 25 € 4,25/Kč 110,-

Prémiová bio bavlněná taška
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Délka rukojeti: 67cm, objem 10l, rozměry: 38x42cm
onesize

150 25 € 4,25/Kč 110,-

Mini taška
140g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 30cm, vhodná pro A4 dokumenty, objem 4l, 
rozměry: 26x32,5cm
onesize

400 50 € 1,70/Kč 45,-

Klasická plátěná nákupní taška
270g/m², 100% bavlna-canvas
2 dlouhé rukojeti (délka 58cm), dá se nosit přes rameno
nebo v ruce, objem 20l, rozměry: 39x42x13cm
onesize

80 20 € 6,40/Kč 160,-

Maxi bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
2 dlouhé rukojeti (délka 58cm), objem 18l, rozměry:
35x39x13,5cm
onesize

150 25 € 3,40/Kč 85,-

Bio bavlněná taška
170g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
2 dlouhé rukojeti, objem 16l, délka: 58cm, rozměry:
32x35x12cm
onesize

150 25 € 5,70/Kč 145,-

EarthAware™ organická bavlněná taška
340g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, canvas
2 dlouhé rukojeti, vysoce kvalitní, robustní tkanina, objem
10l, délka: 67cm, rozměry: 38x42cm
onesize

60 10 € 6,95/Kč 175,-

Fairtrade klasická bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% certifi kovaná fair trade bavlna, canvas
2 rukojeti, délka rukojeti: 58cm, objem 21l, rozměry:
39x41x14cm
onesize

60 10 € 10,70/Kč 270,-

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

graphite grey

natural

french navy

white

black

graphite grey

natural

french navy

white black

graphite
g ygrey light grey

natural classic red

bright royal french navy

white black

graphite
g ygrey natural

lime green orange

french navy

black

graphite grey

natural

french navy

white black

graphite
g ygrey natural

french navy

white black

graphite
g ygrey natural

kelly green fuchsia

navy

black

natural

white

black

graphite grey

light grey

natural

olive green

amber

orange rust

classic red

airforce blue

bright royal

french navy

sage green
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 W671 
.Westford Mill | 50..0671

1803939 
Halfar | 47.3939

 1816062 
Halfar | 47.6062

BG673 
BagBase | 52.0673

 1807785 
Halfar | 47.7785

 R002X 
Result Core | 30.002X

W427 
Westford Mill | 50.0427

 W408
Westford Mill | 50.0408

BaumwolleBaumwolleC ttaumwoaaumwoa
Fair Trade Fair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair Trade
aumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwoaumwo

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Fairtrade bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% bavlna-canvas, fair trade
2 ucha, délka rukojeti: 58cm, dá se použít jako taška přes rameno nebo kabelka, objem 13l,
rozměry: 28x38x12cm
onesize

100 20 € 8,25/Kč 210,-

Nákupní košík „Basket“
600D polyester
Nákupní košík s hliníkovým rámem a přední kapsou na zip, lze složit, rozměry:
45x25/45x25cm
onesize

10 1 € 22,10/Kč 560,-

Nákupní taška „Planet“
Předem recyklovaná bavlna 5 OZ, bez PVC
2 dlouhé rukojeti, rozměry: 38x42cm
onesize

250 1 € 1,90/Kč 50,-

Plátěná taška
407g/m², 100% bavlna-canvas
Délka rukojeti: 37cm, nastavitelný ramenní popruh, zavírání 
na patentku, uvnitř přihrádka na cennosti, pevné plátno,
objem 15l, rozměry: 38x40x14cm
onesize

50 10 € 12,10/Kč 305,-

Nákupní taška „Bonny“
600D polyester
Velká nákupní taška s ozdobnými kroužky a provazovými 
držadly, hlavní přihrádka se zavěšeným organizérem na zip,
rozměry: 46/60x40x14cm
onesize

20 1 € 16,90/Kč 430,-

Kompaktní nákupní taška
65g/m², 100% polyester
Rukojeti lemované v kontrastní barvě, lehký materiál, dá
se snadno složit, rychleschnoucí, oblast tisku: 35x38cm,
objem 10l, rozměry ve složené podobě: 10x12cm, rozměry:
36x39cm
onesize

200 25 € 3,80/Kč 95,-

Jutová nákupní taška
310g, laminovaná jutová tkanina, přední kapsa z 100%
bavlněného plátna
Tkané bavlněné rukojeti, délka rukojeti: 55cm, přední kapsa 
s velkou plochou pro zušlechtění, objem 21l, rozměry: 
42x33x19cm
onesize

60 10 € 5,30/Kč 135,-

Jutová nákupní taška „Jumbo“
Laminovaná jutová tkanina
Bavlněné rukojeti, délka: 37cm, objem 29l, rozměry:
45x39x21cm
onesize

50 10 € 5,10/Kč 130,-

black

natural/black

natural

black anthracite

light green orange

red royal blue

navy teal

light grey

beige

red

blue

black

light grey

natural

white black

light green orange

red blue

navy

white/black black/orange

fennel/pink lime/royal

raspberry/lime royal/lime

navy/lime natural natural
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W422
Westford Mill | 50.0422

W447
Westford Mill | 50.0447

W680 
Westford Mill | 50.0680

W407 777
Westford Mill | 50.0407

 M195 
Mantis | 70.0195

 M196 
Mantis | 70.0196

710 1805710 710
Halfar | 47.5710

BG723 BG723 BG723
BagBase | 52.0723

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Jutová nákupní taška „Classic“
Laminovaná jutová tkanina, bavlna-canvas
2 dlouhé rukojeti z plátna, délka: 60cm, plátěné boční části
ideální pro potisk, objem 21l, rozměry: 42x33x19cm
onesize

60 10 € 6,30/Kč 160,-

Jutová nákupní taška
72% juta, 28% bavlna, laminovaná jutová tkanina
2 silné rukojeti, délka rukojeti: 55cm, stabilní dno, směs juty/
bavlny pro snadnější konečnou úpravu, objem 21l, rozměry: 
42x33x19cm
onesize

60 10 € 6,95/Kč 175,-

Plážová taška „Nautical“
407g/m², 100% kartáčovaná bavlna-canvas
Délka rukojeti: 60cm, robustní provazové rukojeti, potištěný
pruhovaný vzhled, objem 22l, rozměry: 36x35x18cm
onesize

30 10 € 13,80/Kč 350,-

Jutová nákupní taška „Classic“
100% laminovaná jutová tkanina
55cm dlouhé tkané bavlněné rukojeti, jutové vlákno lamino-
vané polyethylenem pro větší stabilitu, objem 21l, rozměry:
42x33x19cm
onesize

60 10 € 5,45/Kč 140,-

Nákupní taška „NewClassic“
Filc
Vysoce kvalitní fi lcová nákupní taška, volné vkládací dno, 
organizér se zipem, rozměry: 26/45x40x14cm
onesize

25 1 € 16,60/Kč 420,-

Plstěná taška
238g, 100% polyester fi lc
Délka rukojeti: 60cm, štítek TearAway, objem 15l, rozměry: 
37x41x11,5cm
onesize

60 10 € 7,20/Kč 185,-

Denim nákupní taška
255g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, organická bavlna nebo v přeměně na organickou (IC 2)
Zesílené dno, 2 dlouhé rukojeti, délka rukojeti: 65cm, dvojité 
švy, štítek TearAway, rozměry: 40x40cm, pratelné na 40°
onesize

100 10 € 16,70/Kč 425,-

Denim nákupní taška
255g/m², 100% česaná prstencová certifi kovaná organická 
bavlna, organická bavlna nebo v přeměně na organickou (IC 2)
Zesílené dno, 2 dlouhé rukojeti, délka rukojeti: 60cm, 
malá vnitřní kapsa, dvojité švy, štítek TearAway, rozměry: 
50x46cm, pratelné na 40°
onesize

100100 1010 € 19,20/Kč 485,-€ 19,20/Kč 

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

black natural apple green fuchsia navy natural natural natural/grey natural/pink natural/navy french navy

black/black graphite grey/
g p g ygraphite grey natural natural/black

natural/lime
ggreen natural/fuchsia natural/surf blue natural/bright

red

natural/forest
ggreen navy/navy red/red

denim blue denim blue

anthracite

grey melange

charcoal melange
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 BG42 
BagBase | 52.0042

 QD12 
Quadra | 51.D012

1809793 
Halfar | 47.9793

 BG283 
BagBase | 52.0283

 1809797 
Halfar | 47.9797

1807790 
Halfar | 47.7790

 1806052 
Halfar | 47.6052

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Ledvinka
115g, 600D polyester
Vzadu přihrádka se zipem, velká hlavní přihrádka se zipem,
nastavitelný tkaný pás, objem 2,5l, rozměry: 38x14x8cm
onesize

100 5 € 6,30/Kč 160,-

Ledvinka
600D polyester
Nastavitelný bederní popruh, několik kapes se zipem, karabi-
na, objem 2l, rozměry: 37x15x10cm
onesize

60 1 € 9,45/Kč 240,-

Ledvinka „Solution“
600D polyester
Nastavitelný bederní pás, hlavní přihrádka na zip a přední 
kapsa s 2-cestným zipem, pohodlné polstrování na zadní 
straně, rozměry: 30x16x7cm
onesize

50 1 € 8,55/Kč 215,-

Taška přes rameno
100% recyklovaný polyester, bez PVC
Malá přihrádka na cennosti, přihrádka na pas,
nastavitelná šňůrka na krk, suchý zip, štítek
TearAway, rozměry: 18x14x1cm
onesize

240 30 € 4,65/Kč 115,-

Chladicí taška „Solution“
600D polyester
Popruhy, nastavitelný ramenní popruh, 
plochá přední kapsa, velká hlavní přihrádka 
s 2-cestným zipem vhodná pro 5x1l lahve,
rozměry: 30x31x15cm
onesize

25 1 € 16,80/Kč 425,-

Taška na dokumenty „Easy“
600D polyester
Nastavitelný ramenní popruh, velká hlavní 
přihrádka s ozdobnou rukojetí a se zapínáním
na suchý zip vhodná pro DIN A4 dokumenty, 
rozměry: 28x34/44x5,5cm
onesize

25 1 € 8,-/Kč 205,-

Taška přes rameno „Style“
plachta na nákladní auto
Pohodlný ramenní popruh, uvnitř plochá 
zasouvací kapsa, hlavní přihrádka s organi-
zérem, vnitřní podšívka v kontrastní barvě,
velká klopa se suchým zipem jako ideální 
oblast tisku, rozměry: 37x28x12cm
onesize

25 1 € 21,30/Kč 540,-

RECYCLED
POLYESTER

white black midnight camo graphite grey

light grey jungle camo lime green fl uorescent
yyellow

orange classic red burgundy true pink

fl uorescent pink fuchsia bright royal french navy black graphite grey french navy

white black green

apple green yellow orange

red fuchsia navy

black pure grey military green

mustard classic red petrol

white black apple green yellow

orange red fuchsia navy

white black apple green yellow

orange red navy teal

white anthracite apple green

light blue navy
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1802814 
Halfar | 47.2814

1807530 
Halfar | 47.7530

1805510 
Halfar | 47.5510

1816077 
Halfar | 47.6077

1807554 
Halfar | 47.7554

1816088 
Halfar | 47.6088

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Lorrybag® „Eco“
Plachta na nákladní auto
Pohodlný ramenní popruh, uvnitř plochá zasouvací kapsa, 
hlavní přihrádka s organizérem, velká klopa se suchým zipem
jako ideální oblast tisku, rozměry: 37x29x13cm
onesize

25 1 € 16,35/Kč 415,-

Taška přes rameno „Retro“
PU koženka
Nastavitelný popruh, přední kapsa na zip, hlavní přihrádka 
na zip s pevným vkládacím dnem a organizérem, rozměry:
38x28x12cm
onesize

25 1 € 20,15/Kč 510,-

Kongresová taška „Basic“
600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh, hlavní přihrádka na
zip, držáky na pera, rozměry: 40x29x8cm
onesize

25 1 € 7,60/Kč 195,-

Taška přes rameno „Circle“
300D polyester, bez PVC, rPET
Nastavitelný nosný popruh, 1 přední kapsy na zip, hlavní 
přihrádka na zip, rozměry: 32x38x7cm
onesize

50 1 € 10,95/Kč 275,-

Kurýrní taška „ModernClassic“
Filc
Pohodlný ramenní popruh, uvnitř plochá zasouvací kapsa, 
hlavní přihrádka s organizérem, velká klopa se suchým zipem
jako ideální plocha k vyšití, rozměry: 36x29x10cm
onesize

20 1 € 20,90/Kč 530,-

Taška na notebook „Stage“
500D polyester
HFL® držák pro připevnění loga, boční obvodový 2-cestný
zip, přední kapsa na zip, polstrovaná hlavní přihrádka, pruhy
v kontrastní barvě, vhodné pro notebooky do max. 15“,
rozměry: 39x29x3cm
onesize

50 1 € 16,45/Kč 415,-

RECYCLED
POLYESTER

white black black matt silver

green apple green orange red

magenta cyan royal blue navy

anthracite green red

royal blue navy

white black anthracite

apple green yellow orange

red royal blue navy

black sprinkle ash blue grey
psprinkle anthracite light green navy black anthracite taupe cyan navy
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 1816075 
Halfar | 47.6075

Cambridge 
SOL'S | 26.7170

 BG726 
BagBase | 52.0726

 BG21 
BagBase | 52.0021

1809997 
Halfar | 47.9997

 BG30 
BagBase | 52.0030

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Organizér „Modernclassic“
Filc
Nastavitelné ramenní popruhy, zasouvací kapsy, velká hlavní 
přihrádka, zasouvací kapsa na zip, přihrádka na vizitky, 3
vnitřní zasouvací kapsy, 2 fi xační smyčky, upevňovací poutko, 
rozměry: 45x25x15cm
onesize

25 1 € 19,05/Kč 480,-

Konferenční taška
600D polyester
Držadla s pohodlným úchopem, nastavitelný ramenní popruh
z nylonu, kapsa na zip ve střední části, prostřední přihrádka s
dvojitým zipem, rozměry: 40x31x11cm
onesize

30 10 € 9,20/Kč 230,-

Plstěná taška na notebook
125g, 100% polyester fi lc
Vhodná pro dokumenty A4, vhodné pro notebooky do max.
15,6“, zapínání na suchý zip Rip-Strip™, stabilní plstěný
materiál, štítek TearAway, rozměry: 41,5x28cm
onesize

80 20 € 4,30/Kč 110,-

Taška messenger
450g, 600D polyester
Nastavitelný a polstrovaný ramenní popruh, hlavní přihrádka
na zip, uvnitř organizér, 2 robustní zavírání na klip, držák na
klíče, objem 11l, rozměry: 38x30x12cm
onesize

40 1 € 15,40/Kč 390,-

Plstěná mapa na dokumenty „Eco“
Filc
Zasouvací kapsy, plstěná mapa vhodná pro dokumenty A4, 
poutko na pero pro uzavření pouzdra, rozměry: 24x32x1cm
onesize

100 1 € 7,60/Kč 195,-

Taška „Cross Body“
130g, 600D polyester
Nastavitelný tkaný ramenní popruh, přední přihrádka na zip,
hlavní přihrádka na zip, vhodné pro iPad mini/tablety, štítek
TearAway, objem 1,5l, rozměry: 16x23x7cm
onesize

60 1 € 8,10/Kč 205,-

anthracite black/apple
ggreen

graphite/
black gold/black orange/black red/black grey melange charcoal melange

white/french 
ynavy black graphite grey bottle green classic red

burgundy bright royal french navy/
ysky blue french navy anthracite black light grey french navy
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BG150 
BagBase | 52.0150

BG140 
Bagbase | 52.0140

QD613 
Quadra | 51.D613

BG544 
BagBase | 52.0544

BG628 
BagBase | 52.0628

1816073 
Halfar | 47.6073

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Taška „Packaway“
150g, 210D polyester, silber: 210D nylon
Vodoodpudivý materiál, tkané rukojeti, kombinace přihrádka 
ke složení/vnitřní kapsa, velmi lehká, ale odolná, štítek
TearAway, objem 32l, rozměry: 50x30x26cm
onesize

100 1 € 7,45/Kč 190,-

Kulatá sportovní taška
480g, 600D polyester
Rukojeti z popruhů, nastavitelný a odnímatelný ramenní 
popruh, hlavní přihrádka na zip, štítek TearAway, objem 20l,
rozměry: 50x25x25cm
onesize

30 1 € 17,65/Kč 445,-

Vintage plátěná cestovní taška
800g, praný canvas
Polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním, polstrované dno, přední kapsa na zip,
vnitřní kapsa na cennosti, objem 45l, rozměry: 58x30x30cm
onesize

20 1 € 37,60/Kč 950,-

Sportovní/cestovní taška
830g, 600D/420D kombinace polyesteru
Vodoodpudivá, polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitel-
ný ramenní popruh s polstrováním, plastové zarážky na dně,
vnější síťovaná kapsa, vnitřní kapsa, boční kapsy se zipem,
přihrádka na boty/proti vlhku, ventilační kovové otvory,
štítek TearAway, objem 30l, rozměry: 54x29x26cm
onesize

20 1 € 29,85/Kč 755,-

Vintage taška
600g, 600D polyester
Nastavitelné rukojeti, vkládací dno, patentky na koncích k
připevnění po stranách, extra dlouhý zip na hlavní komoře, 
přední kapsa na zip, PU a kovové akcenty, dá se nosit přes 
rameno nebo v ruce, štítek TearAway, objem 26l, rozměry: 
47x30x23cm
onesize

20 1 € 30,95/Kč 785,-

Sportovní/cestovní taška „Country“
Bavlna 16 OZ, bez PVC
Nastavitelný a odnímatelný nosný popruh, rukojeti s polstro-
vaným držadlem, polstrované dno, velká přední kapsa na zip,
hlavní přihrádka na zip, objem 30l, rozměry: 50x31x20cm
onesize

25 1 € 28,-/Kč 710,-
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black
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yyellow/black
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Halfar | 47.1676

1806695 
Halfar | 47.6695

 QX550 
Quadra | 51.X550

 QS70 
Quadra | 51.S070

QS77 
Quadra | 51.S077

 Week-End
SOL'S | 26.7090

 Voyager 
SOL'S | 26.7100

BG23 
Bagbase | 52.0023

 KI0809 9
Kimood | 19.0809

cab baggagea dgepäca dgepäca dgepäcgepäcvelikost kabinoveho cabin baggage cabin baggage Handgepäck-Handgepäck-Handgepäck-Handgepäck-Handgepäck-Handgepäck-Handgepäck-
zavazadlaatatatatFoFoFoFoiormaormaormaormaormaormaorm

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Cestovní taška „Sport“
420D nylon
Odnímatelný, nastavitelný ramenní popruh s protiskluzovou
úpravou, velká přední kapsa na zip, boční kapsy se síťovinou
a stahovací šňůrkou, prostorná hlavní přihrádka s popruhy,
objem 55l, rozměry: 57x30x28cm
onesize

2020 11 € 28,90/Kč 730,-€ 28,90/Kč 730,

Sportovní/cestovní taška „Galaxy“
420D nylon, žakár
Odnímatelný, nastavitelný ramenní popruh s protiskluzovým
polstrováním, velká přední kapsa na zip se zasouvacími
přihrádkami a výstupem pro sluchátka, boční síťované kapsy
a upínací popruhy, vybaveno odvětrávanou přihrádkou na
boty v zadní části, velká hlavní přihrádka s vkládacím dnem,
síťovanými přihrádkami a přihrádkou na zip, objem 34l,
rozměry: 49x33x22cm
onesize

25 1 € 33,05/Kč 835,-€ 33,05/Kč

Taška
620g, 600D/600D ripstop kombinace polyesteru s voštino-
vým vzhledem
Vodoodpudivý design, polstrovaná rukojeť, polstrované dno, 
přední kapsa se síťovanými přihrádkami uvnitř, polstrovaná 
hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka morko-sucho“ se
zipem, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem,
dá se nosit jako batoh nebo v ruce, lehká a odolná, refl exní 
detaily (bez ochranné funkce), štítek TearAway, objem 30l,
rozměry: 54x27x34cm
onesize

15 1 € 52,05/Kč 1,315,-, / ,

Týmová cestovní taška
900g, kombinace 600D/420D polyesteru
Polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním, zarážky na dně, 2 velké boční kapsy,
velká hlavní přihrádka s vkládacím dnem, objem 55l, rozměry:
62x30x30cm
onesize

15 1 € 30,95/Kč 785,-

Týmová sportovní taška
760g, kombinace 600D/420D polyesteru
Polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním, zarážky na dně, uvnitř vkládací dno,
boční kapsy (jedna se síťovanou vložkou), kompaktní velikost
vhodná do většiny skříněk, objem 30l, rozměry: 47x30x27cm
onesize

20 1 € 27,65/Kč 700,-

Velká sportovní taška
600D polyester
Držadla z nylonu s pohodlným úchopem, nastavitelný
a odnímatelný nosný popruh, odnímatelné dno, mnoho
postranních kapes, velké přední přihrádky na zip, velmi pro-
storná prostřední přihrádka s všestranným zipem, rozměry: 
62x30x26cm
onesize

20 1 € 30,25/Kč 765,-€ 3

Cestovní taška na kolečkách
600D polyester
Výsuvná rukojeť a rukojeť s madlem, boční lišty s pohodlnými
rukojeťmi, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh, pevné
dno, lehká kolečka, horní a boční kapsy na zip, prostřední 
přihrádka se zipem, rozměry: 67x34x33cm
onesize

6 1 € 69,65/Kč 1,760,-

Cestovní taška na kolečkách
600D polyester
Výsuvná rukojeť se zajišťovacím systémem, polstrovaná
rukojeť, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh, robustní 
kolečka, kapsa na zip na boku, hlavní přihrádka s uzamyka-
telným zipem, objem 96l, rozměry: 75x38x35cm
onesize

4 1 € 73,15/Kč 1,850,-

Palubní kufr
Twist 600HD
Teleskopická rukojeť, 2 vnitřní přihrádky, designová silikono-
vá kola, přední přihrádka na zip ideální k potisku či výšivce, 
příslušenství REACH standard, rozměry: 55x35x20cm
onesize

2 1 € 99,45/Kč 2,515,-
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black/graphite 
g ygrey

graphite grey/
black classic red/black classic red/

black/white

bright royal/
black/white

bright royal/french
ynavy/white

french navy/
p yputty

black/light
g ygrey

black/lime
ggreen black/yellow black/fuchsia classic red/

black/white

classic pink/gra-
p g yphite grey/white

sky blue/french 
ynavy/white

bright royal/
black/white

french navy/
g g ylight grey black camo orange red french navy

black graphite red black grey marl

dark grey

dark titanium

442

Ac
ce

ss
or

ie
s 

• 
BA

G
S

KI
M

O
O

D
 •

 B
AG

BA
SE

 •
 S

O
L'

S 
• 

Q
UA

D
RA

 •
 H

AL
FA

R



 W816 
Westford Mill | 50.0816

 W690 
Westford Mill | 50.0690

W820 
Westford Mill | 50.0820
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Westford Mill | 50.0540
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Westford Mill | 50.0530

W544 
Westford Mill | 50.0544

 W574 
Westford Mill | 50.0574

KI050505050507777
Kimood | 19.0507

zusammenfaltbarzusammenfaltbarffffte ýammenfaltammenfaltammenfaltammenfaltmmenfammenfammenfammenfammenfammenfammenfa

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bio taška na podložku na jógu EarthAware®
340g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Stahovací šňůrka, Nastavitelný popruh, extra kapsa se zipem
na cennosti, objem 16l, rozměry: 19x69x19cm
onesize

40 10 € 15,95/Kč 405,-

Bio lodní taška EarthAware®
340g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna, organická bavlna 
nebo v přeměně na organickou (IC 2)
Délka rukojeti: 56cm, měkké, pruhované bavlněné rukojeti,
dá se použít jako taška přes rameno nebo kabelka, objem
19l, rozměry: 36x36x16cm
onesize

50 10 € 10,90/Kč 275,-

EarthAware™ organická taštička na zápěstí
407g/m², 100% kartáčované bio bavlněné plátno
Poutko na zápěstí, délka rukojeti: 15cm, zip, k dostání v 
2 velikostech, velikost/rozměry/objem: S - 19x17cm - 1l, 
L - 28x22cm - 2l
S – L

160 20 € 6,40/Kč 160,-

Plátěná taška na příslušenství
407g/m², 100% kartáčovaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve vintage vzhledu, multifunkční použití, k do-
stání ve 3 velikostech, velikost/rozměry/objem (měřeno na 
spodní straně): S - 13,5x12x6cm - 1l, M - 19x18x9cm - 3l,
L - 23x22,5x11cm - 5l
S – M – L

200 25 € 4,20/Kč 105,-

Plátěná taška na příslušenství
407g/m², 100% kartáčovaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve vintage vzhledu, multifunkční použití, k 
dostání ve 4 velikostech, velikost/rozměry/objem: XS -
12x8,5cm - 0,25l, S - 20x11,5cm - 0,5l, M - 22,5x16cm
- 1l, L - 28x20cm - 2l
XS – S – M – L

200 25 € 3,40/Kč 85,-

Plátěná taška na příslušenství
407g/m², 100% kartáčovaná bavlněná plachtovina
Zip, k dostání ve 2 velikostech, velikost/rozměry/objem: M -
19x18x9cm - 3l, L - 23x23x11cm - 5l
M – L

160 20 € 3,95/Kč 100,-

Úložný koš
407g/m², 100% bavlna-canvas
Zesílené integrované rukojeti, k dostání v 3 velikostech, 
Rozměry/  kapacita: S 23 x 20 cm - 6 l, M 28 x 24 cm - 13 l,
L 38 x 30 cm - 28 l
S – M – L

80 20 € 7,05/Kč 180,-

Organizér do kufru auta
PP, 600D polyester
2 velké rozkládací komory, vnější zasouvací kapsa,
kovová očka, oblast pro zušlechtění 15x10cm, rozměry: 
35x30x60cm
onesize

10 1 € 24,85/Kč 630,-

NEW

BIO
ORGANIC

NEW

BIO
ORGANIC

NEW
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Fare | 46.5640
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Fare | 46.2393
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Fare | 46.5095
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Fare | 46.1142
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Fare | 46.6905
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

AOC velký skládací deštník
415g, polyester pongé
Dvojitý automatický skládací deštník v
nadměrné velikosti s refl exním lemováním
(bez ochranné funkce), rukojeť v hliníkovém 
provedení s integrovaným tlačítkem na 
otevírání, fl exibilní kolejnice ze skleněných 
vláken, větruodolný systém pro maximální 
fl exibilitu rámu, průměr: 105cm, uzavřený
má délku: cca 30cm
onesize

24 1 € 21,20/Kč 535,-

AC golfový deštník Jumbo® XL čtvercový 
tvar
690g, polyester pongé
Rovná Soº -Touch rukojeť s integrovaným
tlačítkem na otevírání, barevné opláštění 
ocelové tyče, větruodolný systém pro maxi-
mální fl exibilitu rámu, pohodlná automatická 
funkce, průměr: 113cm, uzavřený má délku: 
cca 101cm
onesize

12 1 € 22,55/Kč 570,-

Mini skládací deštník Ökobrella®
100% polyester, obsahuje recyklovaný 
polyester (rPet)
Malý deštník s manuálním otevíráním s
obalem z recykovaného plastu, rukojeť z re-
cyklovaného plastu, snadná manipulace díky
bezpečnostní pojistce, větruodolný systém
pro maximální fl exibilitu rámu, průměr: 98cm, 
uzavřený má délku: cca 27cm
onesize

48 1 € 15,20/Kč 385,-

AOC mini skládací deštník Safebrella® s 
LED světly
394g, polyester pongé
Dvojitý automatický skládací deštník s
refl exními prvky a s LED světlem, kryt má 
vlastnosti odpuzující vodu a nečistoty díky
originální ochraně vláken DuPont™ Tefl on®, 
větruodolný systém s fl exibilní konstrukcí 
kolejnic - Fibertec® pro vyšší odolnost, 
rukojeť s otočným LED světlem, světlo na
rukojeti nastavitelné na bílé nepřetržité 
světlo nebo červené blikající světlo, potah 
s 3M™ Scotchlite™ refl exním materiálem v 
klínových rozích, průměr: 97cm, uzavřený má
délku: cca 32cm
onesize

48 1 € 33,10/Kč 835,-

Transparentní automatický holový deštník
495g, 100% polyethylen
černá pozinkovaná tyč se Soº -Touch kulatou 
hákovou rukojetí, laminátová žebra, barevné
detaily na lemu, upevňovací pásek a laminá-
tový rám, automatická funkce, větruodolný 
systém, průměr: 105cm
onesize

24 1 € 18,70/Kč 475,-

Automatický holový deštník
435g, polyester pongé
Matná černá rukojeť, černá pozinkovaná oce-
lová tyč (vyšší ochrana proti korozi), fl exibilní 
kolejnice ze skleněných vláken, potah se spe-
ciálním potiskem na dvou polích: bílý dešťový
mrak - motiv viditelný za sucha, barevný 
potisk-duha se stane viditelným za mokra,
automatická funkce, větruodolný systém pro 
maximální fl exibilitu rámu, průměr: 105cm,
uzavřený má délku: cca 84cm
onesize

24 1 € 17,35/Kč 440,-

Holový deštník
445g, polyester pongé
14mm hliníková tyč, Soº -Touch kulatá háko-
vá rukojeť, fl exibilní kolejnice ze skleněných 
vláken, pojistka, ve veselých barvách, ruční 
otevírání, matné niklové špičky, větruodol-
ný systém pro maximální fl exibilitu rámu,
65cm/10 dílů, průměr: 115cm, uzavřený má
délku: cca 92cm, střední velikost
onesize

12 1 € 20,05/Kč 510,-

Dětský holový deštník „FARE®-4-Kids“
185g, 100% polyester
Kulatá háková rukojeť tón v tónu, chromova-
ná ocelová tyč, pojistka bez pružiny, fl exibilní 
kolejnice ze skleněných vláken, zaoblené a 
zvětšené špičky, zaoblený vršek, větruodolný
systém pro maximální fl exibilitu rámu při
silném poryvu větru, průměr: 73cm, uzavřený 
má délku: cca 59,5cm
onesize

48 12 € 8,90/Kč 225,-

RECYCLED
POLYESTER

black grey

red navy

white black grey

lime red navy

black grey lime
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Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Mini skládací deštník FiligRain®
95g, 100% extra lehký polyester pongé
Matná černá plastová rukojeť s možností umístění reklamy, 
černá hliníková tyč, pojistka, ruční otevírání, extra lehký
potah, fi ligránové provedení, vhodný do kabelky, větruodolný 
systém pro maximální fl exibilitu rámu, průměr: 88cm, uzavře-
ný má délku: cca 20cm
onesize

192 48 € 22,85/Kč 580,-

Automatický holový deštník
440g, polyester pongé
Rukojeť s integrovaným tlačítkem na otevírání, Soº -Touch 
rukojeť a vršek tón v tónu, ocelová tyč, větruodolný systém
pro maximální fl exibilitu rámu při silném poryvu větru, 
pohodlná automatická funkce, průměr: 105cm, uzavřený má
délku: cca 86cm
onesize

24 1 € 15,-/Kč 380,-

Mini skládací deštník AOC
339g, polyester pongé
Elastické poutko, Soº -Touch rukojeť v barvě potahu se 
stříbrným tlačítkem na otevírání, pouzdro s černou lemovkou,
funkce dvojí automatiky, větruodolný systém pro maximální 
fl exibilitu rámu, průměr: 97cm, uzavřený má délku: cca 28cm
onesize

24 1 € 16,65/Kč 420,-

Dvojitý automatický skládací deštník
395g, polyester pongé
3-dílný rám s černou ocelovou tyčí, Soº -Touch rukojeť s 
integrovaným tlačítkem na otevírání a možností umístě-
ní reklamy, černé plastové špičky, pouzdro na suchý zip,
automatické otevírání a zavírání, obrácený otevírací a zavírací 
mechanismus, větruodolný systém, 58cm/8 dílů, průměr:
105cm, uzavřený má délku: cca 31,5cm
onesize

24 1 € 20,75/Kč 525,-

Holový deštník
495g, polyester pongé dvojitý potah
12mm černá tyč z pozinkované oceli, černá Soº -Touch kulatá 
háková rukojeť s možností umístění reklamy, laminátové ko-
lejnice, pojistka s integrovaným tlačítkem na otevírání, ruční 
otevírání, černé niklové špičky, obrácený otevírací a zavírací 
mechanismus (mokrá strana při zavření uvnitř), větruodolný
systém, vnější povlak se stříbrným refl exním lemováním (bez 
ochranné funkce), 60cm/8 dílů, průměr: 109cm, uzavřený 
má délku: cca 78cm
onesize

24 1 € 29,75/Kč 755,-

AC středně velký deštník „Style“
505g, polyester pongé
Pěkně tvarovaná Soº -Touch kulatá háková rukojeť s barevný-
mi kroužky a integrovaným tlačítkem na otevírání, fl exibilní 
kolejnice ze skleněných vláken, barevné opláštění ocelové 
tyče, automatická funkce, větruodolný systém pro maximální 
fl exibilitu rámu, průměr: 112cm, uzavřený má délku: cca 
89cm
onesize

24 1 € 23,80/Kč 600,-

black grey cream lime

red magenta navy

black mocha lime red

purple cyan navy petrol

white black grey light grey lime light green

orange yellow red magenta purple lilac

light blue cyan euroblue navy petrol mint

white black grey red navy black/grey black/lime black/orange black/red black/eu-
roblue

black/white black/grey black/lime black/yellow black/orange

black/red black/
gmagenta

black/eu-
roblue black/navy black/petrol

445

Ac
ce

ss
or

ie
s 

• 
U

M
BR

EL
LA

S
FA

RE



 KI2004 
Kimood | 19.2004

 KI2020 
Kimood | 19.2020

KI2010 
Kimood | 19.2010

 KI2007 
Kimood | 19.2007

 KI2008 
Kimood | 19.2008

KI2006 
Kimood | 19.2006

 KI2021 
Kimood | 19.2021

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Bouřkový deštník
210T polyester
EVA rukojeť, laminátový rám a hůl, plastové špičky, odolný 
bouřce, REACH standard, manuální otevírání, průměr: 128cm
onesize

20 10 € 13,65/Kč 345,-

Deštník s dřevěnou rukojetí
polyester pongé
Dřevěná tyč, J-rukojeť ze dřeva, bílé niklové špičky, černý 
kovový rám, automatické otevírání, průměr: 96cm
onesize

20 10 € 10,55/Kč 265,-

Mini skládací deštník
polyester pongé
3-dílný rám, bezpečnostní funkce, konstrukce z uhlíkové
oceli, potah vyrobený z 190T polyesteru, průměr: 98cm
onesize

20 10 € 10,05/Kč 255,-

Golfový deštník
210T polyester
Polykarbonátová golfová rukojeť v matném 
provedení, černá kovová tyč o tloušťce
10mm, černé paprsky ze skleněných vláken,
konce paprsků z kovu, nahrazuje Kimood 
2001, plachta z 210T-polyesteru, automatic-
ké otevírání, průměr: 98cm
onesize

20 1 € 9,35/Kč 235,-

Velký golfový deštník
210T polyester
Polykarbonátová golfová rukojeť v pogu-
movaném provedení, černá kovová tyč o
tloušťce 14mm, černé paprsky ze skleněných
vláken, konce paprsků z kovu, nahrazu-
je Kimood 2002, automatické otevírání, 
průměr: 120cm
onesize

20 1 € 12,05/Kč 305,-

Automatický golfový deštník
210T polyester
70cm laminátový rám a rukojeť, EVA rukojeť 
s plastovým knofl íkem, kapsa se zapínáním 
na suchý zip, plastový golfový hrot, automa-
tické otevírání, průměr: 125cm
onesize

20 10 € 18,70/Kč 475,-

Automatický deštník
210T polyester
10mm silná kovová tyč v černé barvě, J-ru-
kojeť z plastu, niklové špičky, automatické 
otevírání, průměr: 105cm
onesize

20 10 € 10,15/Kč 255,-

white black black/royal blue

black/orange slate grey navy dark grey/beige bottle green/
gbeige burgundy/beige navy/beige

white black dark grey light grey

bottle green burnt lime true yellow orange

red fuchsia royal blue navy

white black black/orange black/red

black/burnt
lime slate grey bottle green burnt lime

true yellow orange red sky blue

royal blue navy

white black black/orange

black/royal blue slate grey bottle green

camoufl age red royal blue

navy

white/white black/black yellow/dark grey

orange/dark
g ygrey red/light grey fuchsia/slate

g ygrey

royal blue/dark
g ygrey navy/slate grey

white black slate grey

silver burnt lime red
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JN 900 
James & Nicholson | 02.0900

 JN 950 
James & Nicholson | 02.0950

JN 957 
James & Nicholson | 02.0957

JN 951 
James & Nicholson | 02.0951

JN 1901 
James & Nicholson | 02.1901

JN 953 
James & Nicholson | 02.0953

R039X 
Result Winter Essentials | 28.039X

JN 1902 
James & Nicholson | 02.1902

JN 955 
James & Nicholson | 02.0955

eeeSSSSh flSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa Fleece

Uvedené ceny jsou orientační ceny bez DPH a zušlechtění. Konkrétní ceny naleznete v aktuálním platném ceníku.

Fleecová deka a polštářek v jednom
260g/m², 100% polyester
Snadná péče, izolující teplo, rozměry: složená jako polštář cca 
40x40cm, rozložená 130x180cm
onesize

20 11 80,-€ 19,-/Kč 48

Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Univerzální fl eecová deka, rozměry: 130x170cm, dodáváno 
jako dekorativní dárkový balíček se saténovou stuhou
onesize

20 1 € 14,30/Kč 360,-

Fleecová deka s třásněmi
220g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Pro volný čas a gastronomii, široké krátké třásně, snadná 
péče, rozměry: 120x150cm
onesize

3232 11 € 8,60/Kč 220,-€ 8,60/Kč 220

Fleecová deka z mikrovlákna
200g/m², 100% polyester
Univerzální fl eecová deka, rozměry: 160x120cm, dodáváno 
jako dekorativně srolovaný dárkový balíček v papírové roli
onesize

20 1 € 15,-/Kč 380,-

Fleecová deka
200g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Lemovaný okraj, rozměry: 130x170cm, dekorativní dárkové 
balení s papírovou rolí
onesize

24 24 € 8,60/Kč 220,-

Pikniková fl eecová deka
160g/m², 100% polyester
Přenosná pikniková deka z měkkého fl eecu, voděodolná 
spodní strana s PVC povrchem, klopa se suchým zipem (s
držákem - lze přenášet), rozměry: 130x150cm
onesize

244 11 € 21 50/Kč 545 -€ 21,50/Kč 545,

Fleecová deka
300g/m², 100% protižmolkový polyester fl eece
Hrubé švy v kontrastní barvě, plyšově měkká a teplá, rozmě-
ry: 175x140cm, dodávka v papírové roli
onesize

20 5 € 25,90/Kč 655,-

Fleecová deka XXL
285g/m², 100% polyester, protižmolkový fl eece
Rozměry: 150x200cm, dekorativní dárkové balení s papíro-
vou rolí
onesize

12 1 € 19,30/Kč 490,-

Velurová deka
440g/m², 100% polyester
Lemovaný okraj, spodní strana lemovaná fl eecem Sherpa, 
rozměry: 130x180cm
onesize

10 1 € 32,60/Kč 825,-

BEST
SELLER

black dark grey dark green orange red navy

lime green orange berry red royal

black/light
g ygrey

grey/light 
g ygrey natural/camel brown/natural dark green/

natural

soº  green/
ggreen

bordeaux/
natural rose/purple navy/natural black olive red navy

black

camel

forest green

rococco red

marine navy black silver dark green navy pacifi c anthracite/
natural brown/natural burgundy/

natural navy/natural

o¹  white

black

dark grey

silver

brown

dark green

lime green

camel

orange

red

burgundy

royal

navy

turquoise

o¹  white black light grey 
melange silver

brown dark green green orange

tomato wine navy pacifi c
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Lexikon textilu – látky a materiály od A do Z

3 v 1 bundy
bunda se skládá z několika částí, které lze nosit jednotlivě
nebo najednou jako kombinace, např. odnímatelná fleecová
vnitřní část bundy umožňuje 3 varianty nošení (fleecová
mikina a bunda jednotlivě nebo obě najednou)

Antipilling
úprava proti žmolkování - často používaná úprava látky k
redukci uzlíků a žmolků

antibakterální 
úprava látky zamezuje rozmnožení bakterií a plísní na svému
povrchu, a tím redukuje zápach

Bavlna
je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost - vysokou savost,
příjemný dotek, výborná barevnost

Bionic-Finish® Eco 
Impregnace odpuzující vodu a nečistoty, známá také jako
úprava DWR (Durable Water Repellent = dauerhaº wasserab-
weisend), vyrobená z biologicky rozložitelných přísad, šetrná 
k životnímu prostředí a bez PFC, vlastnosti: omyvatelná,
odolná proti oděru

Broušená bavlna
při broušení látky se otevřené konce vláken lehce roztřepí,
což způsobí měkčí omak

Bundy ¨hybrid¨
jsou vyrobeny z mixu materiálu, který umožňuje splnit 
rozdílné požadavky na vlastnosti materiálu v různých částech
bundy, např. na rukávech a těle. Mohou být kombinovány
neprodyšné a voděodolné materiály na různých částech těla.

Button Down límec (s knoflíčky)
klopy límce jsou upevněny ke košili pomocí knoflíčků,
sportovně laděný límec, který je vhodny pro volný čas, nosí 
se bez kravaty

Částečně česaná bavlna
Místo 3 česacích strojů je použit jeden. Výsledkem je mezis-
tupeň mezi nečesanou a česanou bavlnou.

Česaná bavlna
Před předením jsou odstraněna  třepící se vlákna, proto je látka
vysoce kvalitní, jemná, pevná. S rovnoměrným povrchem.

Česaná vnitřní strana
Vnitřní strana je před zpracováním česána, aby se dosáhlo
typické měkké a hřejivé vnitřní strany látky.

Chino bavlna
twill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonální strukturou

Cordura®
registrovaná známka, vlákna z polyamidu, vlastnosti: 
robustní, pevná v trhu, strukturovanější než běžný nylon, 
vodoodpudivá a rychleschnoucí látka

Drill
tkanina v tělové vazbě, často v kombinaci s bavlnou (ba-
vlněna-drill) nebo lnem, vlastnosti: odolná proti roztržení,
extrémně hustá, odolná, trvanlivá

DuPont™ Sorona®
Sorona® je funkční vlákno vyrobené z obnovitelných
rostlinných zdrojů od chemické společnosti DuPontTM, 
emise skleníkových plynů a spotřeba energie jsou při výrobě
výrazně nižší než u konvenčních produktů, vlastnosti: měkká,
robustní, prodyšná a rychleschnoucí tkanina s dobrým
tepelným výkonem

Elastan
syntetické vlákno, které se používá v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku, se často 
používá na manžetách (např. na výstřihu a rukávech)

enzymaticky prané
Tkaniny jsou z různých důvodů ošetřeny enzymy, často s 
cílem jemného pocitu a hladkého povrchu, a často jsou v
tkanině záměrně vytvořeny malé slzy, aby oblečení vypadalo 
opotřebovaně (použitý vzhled)

Fil-à-Fil
Látka s kosočtvercovým vzhledem, změnou barvy v osnově 
nebo útku zajišťuje speciální dvoubarevný vzhled, známý
jako efekt skvrn, vlastnosti: odolné a snadno žehlitelné

Filc (plst)
netkaná textilie. Vlákna jsou spojována chemickou, mecha-
nickou nebo tepelnou vazbou. Filc se obvykle vyrábí z vlny, 
ale může být zhotoven také z mnoha dalších přírodních
a syntetických vláken. Vlastnosti: vysoká hustota, odolný
vůči tlaku, pružný, trvanlivý, absorbční, vlhkost odpuzující,
výborná izolace

Fleece
Střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek, příjemý
na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, vodoodpu-
divý materiál.

Fleece s hladkou vnější stranou
ideální pro možnosti brandingu díky hladkému povrchu,
uvnitř měkký, hřejivý materál

French Terry
Vnitřní strana není česaná, mikina není tak měkká a hřejivá,
za to má ale lepší tvar. 

Froté
bavlněná tkanina, typický materiál pro ručníky. Charakte-
ristická jsou malá očka na jedné nebo obou stranách látky. 
Vlastnosti: měkký, objemný, dobře savý materiál

Haifisch límec
je označován jako Cutaway nebo italský límec, špičky límce 
směřují hodně od sebe (jako žraločí ploutve), přesto se hodí i
pro úzké a malé kravatové uzly

Interlock
Velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita, dobrá
odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana má stejný
vzhled.

Juta
lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku rost-tt
liny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvitelná, 
vysoká pevnost v tahu, specifický zápach

Kent límec
elegantní, klasický límec do špičky, krátký, vhodný pro téměř 
všechny druhy kravatových uzlů i motýlků

Lycra®
Chráněná značka, elastanové vlákno.

Melange/melír
Tento efekt vzniká použitím 2 různě barevných vláken. 

mercerovaná bavlna
Mercerizace je proces zušlechťování, který činí vlákna
odolnější proti roztržení a dodává jim lesklý vzhled. To
umožňuje rovnoměrnější zabarvení materiálu, již se nesráží,
téměř se nemačká a je obzvláště měkký na dotek

Mikrofleece
Krátce střižený fleece materiál, jemný, tenký, hustý a více 
vodoodpudivý než obyčejný fleece.

New Kent límec
elegantní mix mezi type Kent a Haifisch, užší než Haifisch,
méně špičatý než Kent, vhodný pro každou kravatu

odolný proti větru
Drží vítr vně, výrobky odolné proti větru nejsou vždy vo-
dotěsné, ale nepromokavé předměty jsou vždy větruodolné,
materiály odolné proti větru umožňují průchod maximálně
5 litrů vzduchu za sekundu přes jeden metr čtvereční látky,
větruodolné materiály jsou kvůli nedostatečné prodyšnosti
často nepohodlné na nošení

Ošetření proti srážlivosti 
Tato metoda se používá pro zajištění toho, aby se látka při 
praní srazila jen v rozsahu garantované tolerance.

Oxford
plátěná tkanina, dvoubarevná v důsledku použití mixu bílých
vláken a barevných vláken, odolná měkká látka, drží teplo ve
studených dnech, je vhodná také pro sport a volný čas, často
v kombinaci s límcem s knoflíčky

ozdobné švy
jsou často nápadné a jsou určeny k cílenému zdobení oděvu,
některými příklady jsou paspulkové, podšité, prošívané nebo
okrajové švy, díky zdobení ozdobnými švy jsou určité oblasti 
jsou konturované, ozdobné švy převážně jen zdobí nebo mají 
ještě další funkci, rozlišují se podle typu stehu, délky stehu
a barvy příze

Panely
3-6 panelů: jako panely jsou označovány jednotlivé části
kšiltovky. Nejběžněji se můžeme setkat s 5 nebo 6. 5 pane-
lové čepice jsou vzhledem k absenci švu v čelní části lepší pro 
potisk či výšivku.

Péřové bundy  
Musí být zatepleny kachním nebo husím peřím, tím získávají 
nízkou hmotnost, prodyšnost a schopnost velmi dobré 
tepelné izolace.

Pima bavlna
Zvlástě vysoká kvalita díky dlouhým vláknům, ruční sklizni a
ideálním pěstitelským podmínkách v Peru. Vlastnosti: zvláště
měkká, lehký lesk, velmi odolná.

Piqué
Klasický materiál na polokošile, tkaná látka, strukturovaný
reliéf látky, povrch zrnitý nebo připomínající vafle. 

Pletený fleece
zvláštní vzhled díky hladce pletené vnější straně, vnitřní 
strana česaná, skvělé tepelně izolační vlastnosti

Polyacryl (krátce Acryl)
má texturu jako vlna. Vlastnosti: odolný proti vlivu světla  a
povětrnostním vlivům, snadný na údržbu, teplý, nesráží se,
snadno se pere, žehlí i suší

Polyamid (nylon)
Syntetické vlákno s vysokou pevností v tahu i trhu, rychle-
schnoucí.

Polybavlna
Směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou materiálů.

Polyester
Nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost v tahu, 
jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velmi
dobrá odolnost proti vlivu světla.
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Polyester Pongee
tkanina z polyesterového vlákna. Jedná se o tenký hladký 
materiá, který se původně obvykle vyráběl z hedvábí

Popelín
plátená hustá tkanina, prodyšná, odolná, hladká a lehká, díky
svým vlastnostem nejčastěji používaná látka na košile

Prošívané bundy
díky prošívání jednotlivých částí je vatování rozděleno rov-
noměrně a nesjíždí. Vatování může být vyrobeno z různých
materiálů. Pokud je použito na zateplení bundy peří, označují 
se bundy jako péřové.

Raglánové rukávy
Našité od výstřihu diagonálně.

recyklovaný polyester (= rPET)
Plastové lahve a další plastový odpad jsou rozdrceny a
roztaveny za vzniku nových polyesterových vláken, recyklace 
výrazně snižuje spotřebu vody, emise CO2 a odpad, ale
používání různých plastových produktů znamená, že i bar-
vení je často obtížné a vyžaduje opakované postupy barvení,
materiál není biologicky rozložitelný a uvolňuje mikroplasty
do životního prostředí, z těchto důvodů se odborníci neshod-
nou na udržitelnosti materiálu, obecných vlastnostech jako u
konvenčního polyesteru

Rib
žebrový úplet - vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,
vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mez 1x1 rib 
(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a
2x pravá očka)

Ringspun bavlna
Je měkčí , hladší a lesklejší než „open end“ vlákno.

Ripstop
charakteristická mřížková struktura je způsobena speciální 
technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu. Vlastnosti: velká
odolnost v trhu a stabilita

Set-in rukávy
Jsou klasicky rovně vsazené rukávy.

Single jersey
Hladký úplet, typický pro užití na trička, s rozdílným povr-
chem uvnitř a vně, ideální k potisku.

Síťovina
Prodyšné síťované tkanivo, často užívané jako podšívka.

Slub
Kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt 
melír.

Soºshell bundy
jsou funkční bundy, které jsou vyrobeny z 2-3 (včetně 
membrány) vrstvého materiálu. Vnitřní materiál (např. 
mikrofleece)  má tepelně izolační funkci a odvádí vlhkost od
těla, vnější vrstva je vodoodpudivá a transportuje vlhkost
z vnitřní části ven. Soºshellové bundy bez membrány mají 
vyšší prodyšnost, naopak s membránou jsou neprodyšné a 
větruodolné. 

Streč
značka pro pružný materiál

(T)PU membrána
(termoplastický) polyuetan, prodyšná membrána z tohoto 
materiálu vykazuje velkou izolační schopnost - vysoký vodní 
sloupec. Propustnost vodních par je variabilní a závisí na
vlhkosti vzduchu a umožňuje dobrou regulaci vlhkosti.

Teflon®
je používán k potahu látek, aby byly odolné proti vodě a
znečištění. Není vhodný k potisku.

Tubusový střih/boční švy
pokud není uvedno jinak, jsou všechny modely sešité na 
boku pro lepší střih. Artikly bez bočních stehů jsou označeny
jako tubusovité nebo bez bočních švů

Twill
tkaná látka, napříč běžící vazba vláken, nejznámější použití u 
džínoviny, je odolná, poddajná a teplá na dotek

Viskóza
Umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často označováno
jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar, velmi
kompaktní vzhled, vhodné pro barvení a potisk. 

Vzor rybí kosti
příbuzný typ tkaní jako Twill, diagonální vzor vlákna, který 
připomíná rybí kost, je rychleschnoucí, snadná na žehlení,
hustá tkanina často používaná pro business a casual typ košil

Walk froté (valchované froté)
látka z jemných jednoduchých vláken. Díky speciální úpravě
jsou vlákna překroucena a vzájemně propletena, čímž získá 
látka abnormální savost a odolnost proti vytržení a vytažení 
vláken.

Zapínání čepice
kovový klip, suchý zip (Rip-StripTM), přezka (tri-glide),
patentový uzávěr (click&snap, Snap Back, PVC uzávěr, 
patentka), Flexfit®

Zpevnění límce
dává se do špiček límců, aby se zamezilo ohýbání či rolování 
límce, mohou být odnímatelné nebo všité, z nejrůznějších
materiálů, nejčastěji z plastů

Zpevňující lemovka u krku
Látková páska je prošitá přes šev mezi tělem a límcem pro 
pohodlnější nošení, je také známá jako páska na krk, krční 
lemovka od ramene k rameni je kvalitním prvkem pro stabilitu 
tvaru a stabilizaci švů, často ve vzhledu rybí kostí

V pánské, dámské i dětské verzi,
unisex

Bavlněný popelín –
hladká lehká látka

Vysoká gramáž, trička od 180g/m²,
pola od 200g/m²,
mikiny a fleece od 300 g/m²

Směsový popelín – hladká 
lehká látka,nízká srážlivost

možnost praní na 60°/90°/95° Twill – diagonální struktura vláken

Neutrální velikostní etiketa
(etiketa se značkou) za krkem Oxford – plátěná tkanina

Výrobek z česané bavlny Membrána

Polo s hladkým povrchem Zimní artikl

Materiál french terry zip k možnosti výšivky nebo potisku

strečový pružný materiál, 
s obsahem elastanu nepromokové, s lakovanými švy

bio bavlna recyklovaný polyester
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