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pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního 
vyjednávání, zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a odměňování. Dodržování kontroluje 
jednou za rok FLA. Podniky získávají jasné vedení a podporu pro dodržování kodexu chování.
Používáním benchmarků se stanovují specifické požadavky pro dodržování jednotlivých bodů 
Code of Conduct. Od podniků se očekává, že budou realizovat opatření ke zlepšení, pokud 
nejsou splněny určité standardy. Úspěšná verifikace platí vždy 2-3 roky. 

Fair Wear Foundation:

Zájem této iniciativy nezávislých zúčastněných stran se zaměřuje na 
dodržování sociálních standardů v textilních továrnách, také u jejich sub-
dodavatelů a dodavatelů. Hlasovací práva jsou rozdělena vždy 25 % na
nevládní organizace a odbory a 50 % na podniky. Podniky se zavazují k

dodržování kodexu chování (Code of Labour Practices). Zahrnuje následujících 8 tematických 
bloků: dětská práce, nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní smlouvy, 
výplaty mezd zaručujících důstojnou existenci, svobodu shromažďování a právo na tarifní 
vyjednávání, nediskriminace, pracovní doba. Základ tvoří např. ILO základní pracovní normy 
a základní listina lidských práv OSN. Značku lze na oblečení používat pouze tehdy, pokud je
alespoň 90 % výrobního procesu integrováno do systému monitoringu a pokud oblečení v 
takzvaném Brand Performance Check dosáhne benchmarking score 75+. FWF kontroluje a 
hodnotí členy a veřejně informuje o jejich aktuálním statutu. V případě nutnosti jsou podniku
zadána nutná opatření ke zlepšení, jejichž realizace musí být dokumentována.

SA 8000:

Tato norma založená v roce 1989 společností Social Accountability
International stanovuje přezkoumatelná kritéria, která musejí splňovat 
pracoviště, aby získala certifikaci. Základ této iniciativy zúčastněných stran 
tvoří „základní listina lidských práv“ OSN, dohody ILO, mezinárodní normy 
v oblasti lidských práv a mezinárodních pracovních práv. Rozhodnutí činí 
společně podniky, vlády, odbory a nevládní organizace. Certifikacíi musí 
projít každé výrobní místo a platí vždy 3 roky. Zvláštností je užitečnost pro 

všechny organizace nezávisle na branži, velikosti a jiných faktorech. Obsahuje údaje k nás-
ledujícím tématům: dětská práce, nucená nebo povinná práce, ochrana zdraví a bezpečnost 
při práci, svoboda shromažďování a právo na tarifní vyjednávání, diskriminace, disciplinární 
opatření, pracovní doba, odměňování, systém managementu. 

Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX):

Na této online platformě se v databázi vyměňují a předávají informace 
a vystavují zprávy. Pokryta jsou následující témata: pracovní podmínky, 
zdraví, bezpečnost, životní prostředí a firemní etika. Na platformě jsou
ukládány informace k etickému a odpovědnému jednání odvozené od

ILO konvencí, ETI Basis kodex, SA8000, ISO14001 a kodexů chování dle branží. Dodavatelé 
vyplní sebeevaluační dotazník, připojí k němu certifikace a zkušební zprávy a rozhodnou,
kdo smí tyto informace vidět. Nákupčí mohou provádět analýzu rizik, nahlížet do zpráv svých
dodavatelů a hlídat výkon svého dodavatelského řetězce. Členství nezávisí na velikosti, branži
ani na jiných faktorech. Pravidla vyžadují, aby se členové co nejlépe starali, aby uvedené 
informace odpovídaly pravdě. Údaje ale organizace neverifikuje ani nevaliduje.

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP):

Tato podniková iniciativa založená v roce 2000 americkou obchodní 
organizací pro oděvní a obuvnický průmysl stanovuje standardy, které 
musejí dodržovat výrobní firmy, aby získaly certifikaci. Na oblečení není 
žádná značka. Certifikují se výhradně specifické továrny, nelze certifiko-

vat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zákonodárství,
nucená práce, dětská práce, šikana a zneužívání, odměňování, pracovní doby, diskriminace,
zdraví a bezpečnost, svoboda shromažďování, životní prostředí, dodržování celních předpisů
a bezpečnost. Rozlišuje se zlatá, platinová a stříbrná certifikace. V zásadě získají továrny při
dodržení všech standardů zlatý certifikát platný 1 rok. Pokud měl podnik 3 roky po sobě zlatý
certifikát, získá platinový certifikát platný 2 roky. Pokud výrobní místo (už) nesplňuje všechny 
standardy, získá stříbrnou certifikaci platnou 6 měsíců. Továrny musejí po sebeevaluaci 
principů nechat provést audit schváleným monitorovacím partnerem. Na základě zprávy se u 
WRAP rozhodne, zda certifikace proběhne. Dále k těmto auditům, které proběhnou během
jednoho měsíce, probíhají namátkové neohlášené kontroly v certifikovaných továrnách. 

ZNAČKY A CERTIFIKACE VÝROBKŮ

EN ISO 20471:

Norma pro oděvy s vysokou viditelností pro certifikaci oblečení, které
se nosí při práci v situacích s vysokým rizikem. Rozřazení výrobků do 3
různých kategorií závisí na povolené rychlosti jízdy (< 30 km/h (třída 1), 
31-60 km/h (třída 2), > 60 km/h (třída 3)) a na ploše na fluoreskujícím
použitém podkladovém materiálu a reflexním materiálu pro viditelnost
360° v noci i ve dne. Pro dosažení třídy 3 se proto musejí pokrýt trup,

rukávy a/nebo nohy. Této klasifikace se může dosáhnout také kombinací více výrobků, např. 
bundy a kalhot. Protože se celková plocha všech umístěných log odečítá od viditelných 
ploch, musí se před umístěním log nutně zkontrolovat, jestli výrobky po umístění log ještě
odpovídají předepsaným minimálním hodnotám.
V oblečení je umístěn piktogram, přičemž místo X je uvedena dosažená třída.

Certifikovaná bavlna FAIRTRADE:

Standardy této značky kvality, která se umísťuje na oblečení, určuje Fairtrade 
International. Certifikaci může provádět pouze FLO-CERT GmbH. Certifikace 
se vztahuje na bavlnu použitou ve výrobku a směřuje k tomu, aby se přispělo
ke zlepšení životních a pracovních podmínek zemědělců. Producentům je
zajištěna cena za bavlnu, která pokrývá alespoň náklady. Dále se platí sociální 

příspěvky, příspěvky na infrastrukturu a vzdělávání, o jejichž použití rozhoduje společně
kolektiv. Je-li takový požadavek, musí odběratel předem zafinancovat část sklizně a musí se 
snažit o dlouhodobé a stabilní obchodní vztahy. Zemědělci se musejí spojovat do kooperací a
musejí dodržovat určité sociální (zlepšení pracovních podmínek dle směrnic ILO), ekonomické 
(ochrana životního prostředí a klimatu) a ekologické (tok zboží a peněz) podmínky, které 
certifikační orgán také kontroluje. Další příspěvek se používá často k tomu, aby se zvýšilo 
biologické obdělávání půdy.

Oeko-Tex Standard 100:

Používání této značky v oblečení potvrzuje provedení zkoušky na 
škodliviny ve všech stupních zpracování výrobku, kdy se zkouší 
zákonem zakázané, upravované a zdraví škodlivé látky a parametry
zdravotní prevence. Všechny součásti koncového výrobku (nitě,

knoflíky atd.) musejí odpovídat předepsaným limitům. V závislosti na rozsahu kontaktu kůže
se výrobky dělí do 4 tříd, nejpřísnější požadavky musejí splňovat výrobky pro malé děti a
miminka. Certifikace se musí obnovovat každý rok.

Organic Content Standard 100 (OCS 100):

Standardy pro tuto značku uvedenou v oblečení stanovuje obecně společnost
organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V závislosti na 
podílu bio materiálu se používají loga OCS 100 (95-100 % kbA/kbt vláken)
příp. OCS Blended (5-94 % kbA/kbt vláken). Tento standard předchází 
kontaminaci a prokazatelně zaručuje použití bio přírodních vláken. Certifikace 
musí proběhnout kompletně celým zpracovatelským řetězcem.

TEXTILNÍ SVAZY/INICIATIVY

Business Social Compliance Initiative (BSCI):

Tato podnikatelská iniciativa byla založena v roce 2003 asociací 
Foreign Trade Association. Podniky všech branží a regionů mohou používat kodex chování a
systém implementace. Zboží se nĳak neoznačuje. Kodex chování obsahuje následujících 11
tematických oblastí: svoboda shromažďování a kolektivní vyjednávání, spravedlivé odměňo-
vání, zdraví a bezpečnost, ochrana mladých zaměstnanců, nucená práce, etické chování, 
diskriminace, pracovní doba, žádné podezřelé zaměstnávání, ochrana životního prostředí a
dětská práce. Základ tvoří mj. ILO konvence a deklarace, směrnice SN a OECD. Podpisem
kodexu chování se podniky zavazují, že přĳmou opatření k jeho realizaci a jeho dodržování.
Audit musí provést uznávaná externí kontrolní organizace a musí se opakovat každé 3 roky. 

Fair Labor Association (FLA):

Tato iniciativa více zúčastněných stran, jejíž členové jsou podniky, 
univerzity a nevládní organizace, byla založena v roce 1999. Ve 
spolupráci podniků, občanských organizací a univerzit se pracuje na

zlepšení celkových pracovních podmínek a na ochraně práv zaměstnanců. Základ tvoří FLA 
Code of Conduct, k jehož dodržování jsou zúčastněné podniky zavázány. Jeho základem jsou
ILO základní pracovní normy. Obsahují úpravy v oblasti pracovních poměrů, nediskriminace, 

Certifikace/standardy/členství/iniciativy našich dodavat   
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ATLANTIS
• Authorised Economic Operator (AEO)
• By your side project
• vlastní etický kodex
• Italian code for responsible payments
• SA8000
• SEDEX

B&C
• Fair Wear Foundation 
• OEKO-TEX®-Standard 100 - všechny artikly kromě bund
• Organic Content Standard 100 - artikl: Inspire V T /men, Inspi-

re V T /women, Inspire T /men, Inspire T /women, Inspire Slub
T /men, Inspire Slub T /women, Inspire Tank T /men, Inspire 
Tank T /women, Inspire LSL T /men, Inspire LSL T 
/women, Inspire Polo /men, Inspire Polo /women

BELLA + CANVAS
• Company’s Code of Conduct
• WRAP

FARE
• BSCI
• Company‘s (JCK Holding) Code of Conduct
• CO2 neutral transport s DPD
• reflexní potah podle EN ISO 20471:2013 certifikace – 

artikl: 5640, 7471
• Mnoho modelů s Q-certifikátem (TÜV Rheinland)

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

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

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

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

815K
• Organic Content Standard 100: Artikel: JN 8001, JN 8002, 

JN 8003, JN 8004, JN 8005, JN 8007, JN 8007G, JN 8008,
JN 8008B, JN 8009, JN 8010, JN 8015, JN 8016, JN 8017,
MB 7113

• Oeko-Tex Standard 100 - téměř všechny artikly

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

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

MANTIS, BABYBUGZ 
• Oekotex Standard 100, včetně nejpřísnější klasifikace „Třída 1“ 

pro dětské oblečení
• Organic Content Standard (OCS) 100/ OCS Blended: Artikl:

M68, M130, M91, M92, M96, M99, BZ02, BZ10, BZ30,
BZ46, BZ47

•  Pracují pouze s továrnami, které mají minimálně BSCI certifika-
ci, v ideálním případě SA8000

• Vlastní kodex chování

PREMIER
• BSCI
•  Oeko-Tex Standard 100 - několik artiklů
•  WRAP

RESULT, SPIRO
•  Company Policy
• EN ISO 20345:2011 – artikl: 337X, 339X, 340X, 341X, 342F,

342M, 344X, 347X, 348X, 349F
• EN ISO 20471:2013 – artikl: 18X, 117X, 200X, 217X, 218X
•  NCWA (National Children’s Wear Association)
• REMA (Retro-reflective Manufacturers Association)
• SEDEX

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

SOL'S
• EN 20471 Class II - Artikel: Mercure Pro, Signal Pro
• European Promotional Products Association (EPPA)
•  Fair Wear Foundation
•  Fédération Francaise des Professionnels de la Communication 

par l´Objet (2FPCO)
• Geneva Convention compliance
• ISO 9001:2015 Quality Management Certification
• ISO 50001:2011 “Energy Management” Standards

Certification
•  Oeko-Tex Standard 100 - několik artiklů
•  Organic Content Standard 100 – artikl: Organic Men, Organic 

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

STEDMAN
•  BSCI
•  Company‘s (Stedman) Code of Conduct
•  Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly až do 5220, 5320,

5250, 5350
•  Organic Content Standard 100 – artikl: 2020, 9370, 9310,

9300, 9210, 9200

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

WESTFORD MILL, BAGBASE, QUADRAQ
•  Company‘s (Westford Mill) Ethical Policy
• FAIRTRADE cotton – artikl: W464, W623, W671
• Organic Content Standard 100 – artikl: W118, W180, W801, 

W810, W820, W821, W825
•  Prohlášení o shodě
•  Směrnice o obecné bezpečnosti výrobku
•  Vlastní Anti-Slavery Statement

  elů
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02.0638
James & Nicholson | JN 638

02.0637
James & Nicholson | JN 637

60.3101
Leather Trousers short/men

60.3203
Leather Trousers short/women

02.00007767 22
Jaaamesss & && NiNN chhholololsoss nn | | JN 766226262

02.0766761
JaJamemess && & Nichchololson | JN 761

Knitted Fleece
pletený fl eece
St ick FKnitted Fleece

Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

02.0638 James & 
Nicholson | JN 638
Klasická pánská košile
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, tra-
dičně vypadající knofl íčky vyrobeny 
z imitace rohoviny, klasický límeček,
zaoblený spodní lem, rukávy se dají 
srolovat a zapnout na knofl íček, 
vyrobena z kvalitního popelínu,
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 38,50/Kč 985,–

02.0637 James & 
Nicholson | JN 637
Tradiční dámská košile
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, tradičně vypa-
dající knofl íčky vyrobeny z imitace
rohoviny, klasický límeček, zaoblený
spodní lem, rukávy se dají srolovat 
a zapnout na knofl íček, vyrobena z 
kvalitního popelínu, který se snadno
udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 38,50/Kč 985,–

60.3101 Leather 
Trousers short/men
Pánské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
tradiční krátké kožené kalhoty, 
typické kšandy spojené na prsou
páskem, výšivky na bocích a přední 
straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 79,–/Kč 2115,–

60.3203 Leather 
Trousers short/women
Dámské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
tradiční krátké kožené kalhoty, 
typické kšandy spojené na prsou
páskem, výšivky na bocích a přední 
straně
XS – S – M – L – XL

20 1 € 79,–/Kč 2115,–

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

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

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

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

green/white red/white royal/white green/white red/white purple/white royal/white

light brown dark brown light brown dark brown

dark grey 
ggggmelange/silver

light grey 
ggggmelange/red

kiwi melange/
yroyal

royal melange/
red

dark grey 
ggggmelange/silver

light grey 
ggggmelange/red

kiwi melange/
yyroyal

pink melange/
off  white

royal melange/
red
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02.00006440
Jamesss & NiN cholollsosoon | JNN 640

022.00636366 99
Jameess & NiNichhololo sosoon || JNJN 6393939393

020 .07744444
JaJaaJamemes & NiNNichchhhololololo sososoosonnn nn | JN 774

002.0.0773
Jameess & Nichchoolsoonn | JN 773

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

02.0640 James & 
Nicholson | JN 640
Tradiční pánský pletený svetr
50% bavlna, 50% polyacryl
tradiční krojové knofl íčky z imitace 
rohoviny, uvnitř potištěná károvaná
vsadka odpovídající JN košilím, 2
postranní kapsy, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

02.0639 James & 
Nicholson | JN 639
Tradiční dámský pletený svetr
50% bavlna, 50% polyacryl
lehce zúžený střih, tradiční krojové
knofl íky z imitace rohoviny, uvnitř 
potištěná károvaná vsadka odpoví-
dající JN košilím, 2 postranní kapsy, 
lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

02.0774 James & 
Nicholson | JN 774
Pánská vesta z pleteného fl eecu
se stojáčkem
280g/m², 100% polyester
dělící švy zdůrazňující postavu,
pletený vzhled, vnitřní strana z
jemného materiálu, kontrastní prvky, 
boční kapsy na zip, náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,–/Kč 1110,–

02.0773 James & 
Nicholson | JN 773
Dámská vesta z pleteného fl eecu 
se stojáčkem
280g/m², 100% bavlna
lehce zúžený střih, dělící švy zdů-
razňující postavu, pletený vzhled, 
vnitřní strana z jemného materiálu,
kontrastní prvky, boční kapsy na zip, 
náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,–/Kč 1110,–
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pppp pp ppp pppurple/purple

anthracite me-
gglange/red/red

beige/anthracite 
gggggmelange/red

red/anthracite 
gggg ggmelange/green

kiwi melange/
yyyyroyal

dark grey 
gggmelange/silver

light grey 
gggmelange/red

royal melange/
red

kiwi melange/
yyyyyroyal

pink melange/
off  white

dark grey 
gggmelange/silver

light grey 
gggggmelange/red

royal melange/
red
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02.07116666
James & NiNiNiNichchchhchchololoolsosssssonnnn | JN 716

0202022.0.0007177 5
JaJaJaJaJ memememesss && && Nicholsooooonnnnn | JN 715

03.6623
Myrtle Beach || MMB 6623

03.6400
MyMyrtr le Beach | MB 6400

03.6405
Myrtle Beach | MB 6405

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

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

60 30  € 11,50/Kč 295,–

Šátek ke kroji
77g/m², 100% bavlna
potištěný tradiční lidový šátek
onesize

500 10  € 3,30/Kč 85,–

Šála v tradičním stylu
100% polyester
válcované hrany na dlouhých stranách, jemné třásně na
koncích, rozměry: 180x65cm
onesize

150 10  € 10,90/Kč 280,–

white/red white

lime green/lime 
ggreen white

red/red white

royal/royal white

navy/red white

white/red white

white/purple 
white

lime green/lime 
ggreen white

red/red white

royal/royal white

navy/red white

grey melange/
blue

grey melange/
red

red/white

royal/white

green/brown

purple/brown
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0202.0067676
Jamees & & Niichchololsoson | JJN 676

0222.00067755
JaJJJamess & && NiNNichhchololsososs n n | | JNJN 66675

606 .3001
Leather Trousers lonng/g///g//memmmememenn

60.3000
Changeable Chest Shield

60.3207
ss lllonononong/g/wowoomemm nnLeather Trouser

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

02.0676 James & 
Nicholson | JN 676
Pánská košile v tradičním stylu
130g/m², 100% bavlna
lehce zúžený střih, tradiční krojové
knofl íky z imitace rohoviny, 2 náprs-
ní kapsy, roll-up rukávy s knofl íkem 
a smyčkou, bavlněný twill snadný
na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 30,–/Kč 770,–

02.0675 James & 
Nicholson | JN 675
Dámská košile v tradičním stylu
130g/m², 100% bavlna
zúžený střih, tradiční krojové kno-
fl íky z imitace rohoviny, 2 náprsní 
kapsy, roll-up rukávy s knofl íkem
a smyčkou, bavlněný twill snadný
na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 30,–/Kč 770,–

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

20 1  € 88,50/Kč 2365,–5 –

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

100 1  € 17,95/Kč 480,–

dlouhéDámské kožené kalhoty, 
100% hovězí kůže

é kšandy spojené na prsou páskem,tradiční 3/4 délka, typické
í straněvýšivky na bocích a přední

XS – S – M – L – XL
2020 11  € 88,50/Kč 2365,–

dark brown light brown

white

olive

white

olive

light brown

dark brown

light brown

dark brown
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70.0130 Mantis | M133330  38

new
brand

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottc Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo



T-Shirts
Bavlna je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost – vysokou 
savost, příjemný dotek, výborná  barvitelnost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměrným 
povrchem
Částečně česaná bavlna místo 3 česacích strojů je použit
jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou
bavlnou.
Ringspun bavlna je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“
vlákno.

Ošetření proti srážlivosti: tato metoda  se používá pro
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-
tované tolerance

Polyester –nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost 
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla
Polybavlna – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou
materiálů

Streč – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku
Lycra® – chráněná značka, elastanové vlákno

Viskóza – umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často oz-
načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar, 
velmi kompatktní  vzhled, vhodné pro barvení a potisk

Single jersey – hladký jemný úplet, lehce pružný, prodyšný,
vnitřní a vnější strana vypadají rozdílně, týká se většiny triček v
této kategorii.

Rib – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný
vzhled, vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1
rib (střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x leváa
2x pravá očka), časté užití ve výstřihu

Interlock – velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,
dobrá odolnost,  stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný
vzhled

Slub – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt
melír

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě barevných
vláken

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

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

307 modelů triček
38 novinek

56 nových barev u stávajících
produktů

Top prodejný výrobek

K dostání pro pány, dámy i děti

Gramáž materiálu (je důležitá pro 
možnosti brandingu)
lehká - tenká (105-135g/m²)
střední - standardní (136-179g/m²)
těžká - silná (symbol > 180g/m²)

lze prát na 60°

Neutrální velikostní etiketa (etiketa
se značkou) za krkem

Tubusovitý střih/ boční švy –
pokud není uvedeno jinak, jsou
všechny modely sešité na boku pro 
lepší střih. Artikly bez bočních stehů 
jsou označeny jako tubusovité nebo
bez bočních švů.

Set-in rukávy jsou klasicky rovně 
vsazené rukávy

Raglánové rukávy – našité od
výstřihu diagonálně



01.003T
B&C | E190

01.004TTTT
B&C | E19000 //womeen

40 Farben40 colours40 Farben40 Farben40 c40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

40 colours40 Farben40 Farben0 colour40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

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

01.003T 
B&C | E190
Heavy tričko
100% bavlna předepraná proti
srážení, prstencová, single jersey
Projmutý střih, kulatá pletenina,
dvakrát vázaná, úzký žebrovaný
lem, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,10/Kč 131,–

01.004T 
B&C | E190 /women
Dámské Heavy tričko
100% bavlna předepraná proti
srážení, prstencová, single jersey
Projmutý střih, úzký žebrovaný lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,10/Kč 131,–

01.0004 
B&C | Exact 190
Tričko
185g/m², 100% předepraná
bavlna, žerzej
tubusový střih, dvojitý lem výstřihu
z 1x1 žebrového úpletu s elastanem
XS* – S – M – L – XL – XXL –
3XL** – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,10/Kč 131,–

01.0040 
B&C | Exact 190 /
women
Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná bavl-
na, hladký úplet
tubusový střih, úzký lem výstřihu z
1x1 žebrového úpletu s elastanem
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 5,10/Kč 131,–

ZMĚNA E VE SROVNÁNÍ 
SE STÁVAJÍCÍM 
PRODUKTEM EXACT

VÝSTŘIH
• hlubší výstřih
• užší lem výstřihu z žebrovaného úpleetu

RUKÁVY
• nově formované průramky k 

optimálnímu padnutí
• užší rukávy
• přirozenější střih ramen

STYL
• delší střih
• moderní proporce

STŘIH
• nový padnoucí střih se správnou 

mírou ležérnosti
• vypracovaný střih pro vysoký komfort 

nošení a volnosti pohybu

new

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*

urban navy

diva blue

swimming pool

millennial mint
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01.001TTTT
B&C | E1555050

01.002T
B&C | E150 /womemeemenn

40 colours40 Farben40 Farben4040 coloco40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

40 Farben40 colours40 Farben40 Farben40 Farben Farbe0 c40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

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

01.001T 
B&C | E150
Tričko
100% bavlna předepraná proti
srážení, prstencová, single jersey
Projmutý střih, kulatá pletenina,
dvakrát vázaná, úzký žebrovaný
lem, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/Kč 118,–

01.002T 
B&C | E150 /women
Dámské tričko
100% bavlna předepraná proti
srážení, prstencová, single jersey
Projmutý střih, úzký žebrovaný lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/Kč 118,–

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

100 10 € 4,60/Kč 118,–

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

50 10 € 4,60/Kč 118,–

ZMĚNA E VE SROVNÁNÍ SE 
STÁVAJÍCÍM PRODUKTEM 
EXACT /WOMEN-ONLY

Výstřih
• hlubší výstřih
• užší žensky působící výstřih s 

žebrovaným lemem

Rukávy
• nově formované průramky k

optimálnímu padnutí
• volnější rukávyl
• přirozenější střih ramen

Styl
• delší střih

Střih
• ležérní střih
• boční švy

ew

white*

black*

urban black

used black

dark grey

urban khaki

millennial khaki

sport grey*

ash

natural

sand

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

urban navy*

diva blue

real turquoise

turquoise
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Women-Only
E150 /women
E190 /women



0111.000006666
B&C || ExExacaccct V-Neck

0101.02000
B&&&C | AtAtAthletic Move

01.0201
BB&C | Exact Move

01.022202
B&C | Shhhorrtssts Move

01111.003355555
B&CC CC | Toooo Chic /mennn

01.0030
B&C | Too Chic /women

01.0002200
B&C | BBasese-B-BBalllll

01.0350
B&C | Base-Ball /kids

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

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

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

100 10 € 4,80/Kč 123,–

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

100 10 € 6,–/Kč 154,–

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

50 10 € 8,70/Kč 225,–

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

50 10 € 11,40/Kč 295,–

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

25 5 € 7,80/Kč 200,–

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

25 5 € 7,80/Kč 200,–

Raglánové kontrastní tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
lem z dvouvrstvého žebrového úpletu 1x1
s elastanem, raglánové rukávy v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,70/Kč 198,–

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

50 10 € 6,60/Kč 170,–

white

black

dark grey

sport grey

red

royal blue

navy

white

black

sport grey

red

royal blue

navy

white

black

sport grey

red

navy

black

dark grey

sport grey

navy

chic white

chic black

chic white

chic black

white/red

white/navy

white/red

white/navy
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01.0003
B&C | Exact 1550 LSLLL

01.0013
B&C | Women-Only LSL

01.0300
B&C | Exact 150 /kids

01.0005
B&C | Exact 190 LSLLLL

01.0301
B&C | Exact 190 /kids

01.02666222
BB&C | Pattttt i Cllllaasaa sic ccc /w/w/w/womoommeenenen

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

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

50 10  € 7,40/Kč 190,–

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

25 5  € 7,40/Kč 190,–

Dětské tričko
145g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
tubusový střih,dvojitý lem výstřihu z 1x1 žebrového úpletu s
elastanem
 1-2*   3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,–/Kč 103,–

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

50 10  € 10,80/Kč 275,–

Dětské tričko
185g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
pohodlný střih bez bočních švů, dvojitý lem výstřihu z 1x1
žebrového úpletu s elastanem
  3-4      5-6       7-8      9-11    12-14
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

100 10  € 4,40/Kč 113,–

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

25 5  € 6,70/Kč 172,–

white*

black*

dark grey

sport grey

ash

bottle green

red*

atoll

royal blue

navy*

black*

sport grey

deep red*

royal blue

navy*

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*

black*

dark grey

sport grey

brown

deep red*

royal blue

navy*

white

black

pacifi c grey

ash

kelly green

gold

orange

red

sorbet

pink sixties

sky blue

royal blue

indigo

navy

swimming pool

black

13

T-
Sh

irt
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

W
or

kw
ea

r &
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
B&

C



01.TM44M4M4MM 444
B&BB C | Innnnspppirirree V T /m/men

001010 .T.TW45
B&B C || InInspspsps iririre eee V T /womene

010101.T.T. MMM4M4M 22
B&B&B&B C C || InInnInInnnspsspsspirirree e TT T /m/mmmmmeneene

01011.TW444333333
B&B&CC || Innnssspppire TT /w//w/w/womommo en

010111.T.T.TTT.TM4M44M4M4MM46666666
B&B&B&&CC CCC C | Innspspsppire Slub T /men

000101110101.T.TT.TW4W4W44777
B&B&B&&B&B&&&CC C ||| InInnInnnnnssspirirree e Slub T /women

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

01.TM44 B&C 
Inspire V T /men
Pánské tričko s V výstřihem
100% česaná bio bavlna předepraná
proti srážení, single jersey
Úzký výstřih do V, zesílené švy
kolem krku a na ramenou, neutrální 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,20/Kč 159,–

01.TW45 B&C 
Inspire V T /women
Dámské tričko s V výstřihem
100% česaná bio bavlna předepraná
proti srážení, single jersey
Úzký výstřih do V, zesílené švy
kolem krku a na ramenou, neutrální 
label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,20/Kč 159,–

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

50 10 € 6,–/Kč 154,–

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

50 10 € 6,–/Kč 154,–

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

50 10 € 6,40/Kč 164,–

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

50 10 € 6,40/Kč 164,–
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01.TM72
B&C | Inspire Tankkk T /men

01.TTW73
B&C | IInspire Tank T /women

01.TM70
B&B&B&CC || InInspspirire ee LSL L T /m/men

010 .TW7W 1
B&&B&&CCC || InInInInspspspiririree ee LLSLSSL L L LLLL T TT TTTT /w/w////wwomomoommmooomoo eneneneneee

001.TTM5555555
B&B&B&CC | TMTMTMM005555 TrTrribiblle dnd //memen

010 .TW5W555666
B&C | TWTW050505566666666 TTrTT iblend /wowowomememem nnnn

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwttto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

01.TM72 B&C 
Inspire Tank T /men
Pánský nátělník
100% česaná bio bavlna předepraná
proti srážení, single jersey
Ležérní střih, olemovaný výstřih, 
neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,30/Kč 188,–

01.TW73 B&C 
Inspire Tank T /women
Dámský nátělník
100% česaná bio bavlna předepraná
proti srážení, single jersey
Ležérní střih, úzký lem výstřihu,
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,10/Kč 157,–

01.TM70 B&C 
Inspire LSL T /men
Pánské tričko dlouhý rukáv
100% česaná bio bavlna předepraná
proti srážení, single jersey
Ležérní střih, úzký lem z žebrování,
zesílené švy kolem krku a na rame-
nou, neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,10/Kč 235,–

01.TW71 B&C 
Inspire LSL T /women
Dámské tričko dlouhý rukáv
100% česaná bio bavlna předepraná
proti srážení, single jersey
Ležérní střih, úzký lem z žebrování,
zesílené švy kolem krku a na rame-
nou, neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,10/Kč 235,–

01.TM55 B&C 
TM055 Triblend /men
Pánské tričko
50% polyester, 25% bavlna, 25% 
viskóza, triblend single jersey
Projmutý střih, zesílené švy kolem
krku a na ramenou, úzký lem,
neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,–/Kč 205,–

01.TW56 B&C 
TW056 Triblend 
/women
Dámské tričko
50% polyester, 25% bavlna, 25% 
viskóza, triblend single jersey
Projmutý střih, zesílené švy kolem
krku a na ramenou, úzký lem,
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,–/Kč 205,–
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01.7080885
B&C | DNNNNMM Plugu IIIn n /meeene

01.777185
B&&&&C | DDNDD M Plug IIIn /wooomo een

0101.0000060 0
B&&&C C | MMMiMM ck Classsssss ici ///men

01.026000 B&C 
Blondie Classsssic /womoo en

01.7292 B&C 
DNM Editing/men 

01.7392 B&C 
DNM Editing/women 

01.0000050
B&C | ExE actttt Top pp p /m/meen

01.004040411 B&B&&B C 
Exacttt Tooop /w/wwomeenen

kann beim 

Waschen ausblutenmay bleedkann beimkann beim

during washing
Waschen ausblute

aschen ausbluteann beiann beiann beiann bei

during washing
uring washing

aschen ausblut
aschen ausblut
aschen ausblut
aschen ausblut

kann beim 

Waschen ausblutenmay bleed 
kann beimkann beim

during washing
Waschen ausblute
Waschen ausbluteann beiann beiann beiann bei

í barvyl t
during washing

uring washing
aschen ausblut
aschen ausblut
aschen ausblut
aschen ausblut

D nim Effekt
džínový efekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ect
Denim Eff ect
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt
Denim Eff ekt

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

Pánské tričko
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
Pánské triko s krátkým rukávem, výstřih a švy
zdobené světlejším odstínem barvy, jednodu-
chý střih, originální provedení.
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 13,–/Kč 335,–

Dámské tričko
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
dámské triko s krátkým rukávem, výstřih a švy
zdobené světlejším odstínem barvy, jednodu-
chý střih, originální provedení
XS – S – M – L – XL

25 5 € 13,–/Kč 335,–

Pánské tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
Pánské bavlněné tričko s krátkým rukávem, 
jednoduchý střih, V výstřih
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 8,–/Kč 205,–

Dámské tričko s výstřihem do V
120g/m², 100% předepraná česaná bavlna,
hladký úplet
dámské bavlněné tričko s krátkým rukávem,
jednoduchý střih, V výstřih
XS – S – M – L – XL

25 5 € 8,–/Kč 205,–

Pánské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
pánské triko s krátkým rukávem, příjemný
bavlněný materiál, speciální batikovaná úpra-
va, jednoduchý střih, originální provedení
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 13,–/Kč 335,–

Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
Dámské triko s krátkým rukávem, příjemný
bavlněný materiál, speciální batikovaná úpra-
va, jednoduchý střih, originální provedení
XS – S – M – L – XL

25 5 € 13,–/Kč 335,–

Pánské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
Pánské bavlněné tričko s krátkým rukávem, 
kulatý výstřih, dvojité prošití lemu
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 7,80/Kč 200,–

Dámské tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna, hladký
úplet
Dámské bavlněné tričko s krátkým rukávem,
kulatý výstřih, elastická lemovka, dvojité 
prošití lemu výstřihu a rukávů
XS – S – M – L – XL

25 5 € 7,80/Kč 200,–

grey clash

rusty clash

blue clash

grey clash

rusty clash

blue clash

white

black

white

black

raw blue raw blue

white

black
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black
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06..66682
BeBellllaa a + Canvas | 666868888222222

0666.8.88888808080080444444
Bella +++ Canvas | 88044

06.8800009999
Bella + Canvassss ||| 88809

000600 .3006
Bellllla + Canvn asass |||| 300000666

extra lang 
eextra langextra lang

extra dlouhéra lang langextraeextra langextra langextra langextra lang

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

06.6682 
Bella + Canvas | 6682
Dámský Ringer Crop nátělník
142 g/m², 52% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 48%
polyester
Ležérní krátký střih, boxerská záda,
široké bezešvé průramky
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

06.8804 
Bella + Canvas | 8804
Dámské Flowy tričko
125 g/m², 65% polyester, 35%
viskóza
Volný střih, vyhrnuté rukávy, vzadu 
střiženo jako delší
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

06.8809 
Bella + Canvas | 8809
Dámský Flowy nátělník
125 g/m², 60% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 40%
polyester fl eece
Ležérní střih, hluboký výstřih, 
špagetová ramínka
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

06.3006 
Bella + Canvas | 3006
Extra dlouhé pánské tričko
142g/m², 100% česaná ringspun
bavlna, barvy heather 52% bavlna,
48% polyester, hladký úplet,
přiléhavý střih, lehce zaoblený lem,
zadní díl prodloužený, velmi dlouhé,
tear away label
S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,50/Kč 295,–
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06.3001
Bella + Canvas | 30001111

06060606060 .6004
BeBeBBeBeBeBellla + Caanvnvvvaasa  | 6004

06.3413
Bella + Canvas | 3413

06066.8.8841411133
BBeBBeBeB llaa ++ CaCaCaCaC nvvn asas | 88413

06.3021
Bella + Canvas | 3022111

06.6035
Bella + Canvas ||| 66666035

B sttaschk thh
Náprsní kapsa
B sttascChest Pocket

Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

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

72 0 € 6,65/Kč 171,–

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

84 0 € 5,70/Kč 147,–

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

72 0 € 11,50/Kč 295,–

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

72 0 € 11,25/Kč 290,–

06.3021 
Bella + Canvas | 3021
Pánské tričko s náprsní kapsou
142g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa nalevo, úzký žebro-
vaným lem kolem krku, na lemu a
rukávech dvojitý šev, vyrobeno z 
příjemného materiálu, tear away
label
S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,25/Kč 290,–

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

72 0 € 8,–/Kč 205,–
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06.3480
Bella + Canvas ||| 3484 0

06.1080
Bella + Canvas | 108888800

06.32020200000000
Bella + Canvnvasas | 33200

06.3650
Bella + Canvas | 3650

06.8800
Bella + Canvas | 880000000

06.8805
Bella + Canvas | 8805

UnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex

längerer Schnitt
longer cut

ngerer Schn
ngerer Schn

gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn

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

06.3480 
Bella + Canvas | 3480
Tílko
145g/m², 100% česaná bavlna,
neonové barvy: 125g/m², 52%
bavlna, 48% polyester
unisex tílko z příjemného materiálu,
úzký módní výstřih
XS – S – M – L – XL – XXL

96 0 € 6,90/Kč 177,–

06.1080 
Bella + Canvas | 1080
Dámské tílko
195g/m², 100% česaná bavlna,
hladký úplet
elastické tílko s širokými ramínky
S – M – L – XL

72 0 € 6,90/Kč 177,–

06.3200 
Bella + Canvas | 3200
Basebalové tričko s 3/4 rukávem
122g/m², klasické barvy: 122g/m²,
52% česaná ring-spun bavlna, 48%
polyester, malírované barvy: 128g/
m², 25% česaná ring-spun bavlna,
50% polyester, 25% rayon
Unisex baseballové tričko s 3/4
rukávy
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,50/Kč 295,–

06.3650 
Bella + Canvas | 3650
Tričko
149g/m², 52% česaná bavlna, 48%
polyester
vypasovaný střih, úzký žebrovaný 
lem kolem krku, na lemu a rukávech,
dvojitě prošité švy, odnímatelná 
etiketa.
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0 € 11,50/Kč 295,–

06.8800 
Bella + Canvas | 8800
Dámské volné tílko
125g/m², 65% polyester, 35% 
viskóza
dámské tílko s širokými ramínky, 
volnější střih
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

06.8805 
Bella + Canvas | 8805
Dámské tílko s výstřihem do V
125g/m², 65% polyester, 35% 
viskóza
volnější prodloužený střih, V výstřih,
zaoblený lem
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,–

charcoal black 
triblend

black

neon green

neon yellow

red

true royal 
triblend

navy

neon blue

white

black

army

kelly

leaf

lime wedge

raspberry

red

chocolate

pink

soft  pink

currant

true royal

seafoam blue

white/black

white/red

white/navy

white fl ake/charcoal 
black triblend

grey/navy 
triblend

grey acid wash

red acid wash

true royal acid 
wash

white

whiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiw te te te te te tetetete marmarmmamarmarmarmarmmaa bleblebleblebleleblebleblebleblebleblee

black

neon yellow

neon pink

white

black
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06.8801
Bella + Caaanvnvnvnvnvaassaasa || 8888801

06.8821
Bella + Canvas | 8888888828282828828211111

06.8850
Bella + Canvas | 88885858 00

06.870003
Bella + CCaCanvaas | 888887077 333

06.8701
Bella + Canvas | 887001

06.3512
Bella + Canvas | 355112

UnisexUnisexUnisexUnisex

Fledermaus-Ärmel
Fllnetopýří rukávy
ledermaus-Ärme

dermaus-Ärmeess
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme

längerer Schnitt
ngerer Schn
ngerer Schnd lší střiher Schner Schgerer Schn

gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn

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

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

72 0 € 13,55/Kč 350,–

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

72 0  € 13,55/Kč 350,–

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

48 0  € 16,10/Kč 415,–

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

72 0 € 13,55/Kč 350,–

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

72 0  € 13,55/Kč 350,–

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

36 0  € 16,10/Kč 415,–

white

black

dark grey 
heather

pebble brown

soft  pink

true royal

white

whiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiwhiw tetetetetetetetete marmarmmarmarmarmarmarmmaa blebleblebleblebleebleblebleblebleblee

black

charcoal marble

dark grey 
heather

pebble brown

white

black

orange sorbet

red

plum

pink

berry

ocean blue

midnight

teal

white

red

pink

berry

midnight

teal

white

black

deep heather

heather navy

white

black

pebble brown

neon yellow

neon pink

dark grey 
heather
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16.1422
F.O.L. | Ringspun Premium T

16.1442424 4
F.F OOO.L. | RRiningsgspun Prrememmiuiumm T

16.1036
F.O.L. | Valueweigghtht TTT

16.1372
F.O.L. | Lady-Fit VVaVallul eweweie ghttt TTTT 16.1033

F.O.L.L  | Kids VVVallluewwweieiighht T

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

16.1422 F.O.L. 
Ringspun Premium T
Pánské tričko
195g/m², 100% česaná bavlna,
šedý melír: 97% česaná bavlna, 3%
polyester
kulatý výstřih s žebrovým elastickým
lemem (bavlna/Lycra®) a dvojitými
švy, zpevňovací páska od ramene
k rameni, lze prát na 60° a sušit v
sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,55/Kč 142,–

16.1424 F.O.L. 
Ringspun Premium T
Dámské tričko
195g/m², 100% česaná bavlna,
šedý melír: 97% česaná bavlna, 3%
polyester
dámské vypasování s bočními švy, 
kulatý výstřih s žebrovým elastickým
lemem (bavlna/Lycra®) a dvojitými
švy, zpevňovací páska od ramene
k rameni, lze prát na 60° a sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 4,80/Kč 123,–

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

72 12  € 4,20/Kč 108,–

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

72 12  € 4,20/Kč 108,–

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

108 12 € 3,35/Kč 86,–

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

bottle green

kelly green

orange

red

fuchsia

burgundy

royal blue

navy*

deep navy

white

black

light graphite

zinc

heather grey

ash

bottle green

kelly green

orange

red

fuchsia

burgundy

royal blue

navy

deep navy

white*

black*

light graphite

heather grey*

ash

natural

khaki

classic olive

chocolate

bottle green

kelly green

sunfl ower

orange

fuchsia

red

brick red

burgundy

light pink

purple

sky blue

azure blue

royal blue

navy*

deep navy

retro 
heather green

lime

vintage 
heather red

retro 
heather royal

dark 
heather grey

vintage 
heather navy

white

black

dark 
heather grey

light graphite

heather grey

bottle green

retro 
heather green

kelly green

lime

yellow

sunfl ower

orange

fuchsia

red

vintage 
heather red

light pink

purple

sky blue

azure blue

retro 
heather royal

royal blue

navy

deep navy

vintage 
heather navy

white*

black

heather grey

natural

bottle green

kelly green

yellow

sunfl ower*

orange

fuchsia

red*

burgundy

light pink*

purple

sky blue*

azure blue

royal blue*

navy*

deep navy
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1666.1.1122122
F.F.F.O.O.OO L.L || Heaeavy Cotton T

16166..1044444
F.F O.O.O L.L.LL || Supperer PPreremimiumm TT

16.1066
FF.O.L... |||| Valuueeu wewew igighthththt V-NNeck T

1616.1139999888
F.F O.L. | Lady-Fit t VValueweighghghghttt V--Neck T

161 .1030388
F.F O.O L.L. || VValalueueweweigiggghthtt TT LSL

1616166.1.1.140404040444
FFFF.FF.O.O.OO.O L.L. |||| LLLLadadddy-y-y-y-FFiFiFiiFit t t VaVaVaVV lulululuewewewweieieieie ghghghghghttttt TT TTT LSLSLSLSSSLLLLL

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

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

72 12 € 4,60/Kč 118,–

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

72 12 € 5,40/Kč 139,–

16.1066 F.O.L.
Valueweight V-Neck T
Tričko s výstřihem do V
165g/m², 100% bavlna
V výstřih s žebrovým lemem, směs
bavlna/lykra, stejnobarevná zpev-
ňující lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 4,65/Kč 120,–

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

36 12 € 4,65/Kč 120,–

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

72 12 € 6,20/Kč 159,–

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

36 12 € 6,20/Kč 159,–

white

black

heather grey

yellow

orange

red

royal blue

navy

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

khaki

chocolate

bottle green

classic olive

sunfl ower

orange

red

burgundy

sky blue

royal blue

navy*

deep navy

white*

black*

heather grey*

sunfl ower

red

royal blue

navy*

deep navy

white

black

heather grey

sunfl ower

fuchsia

red

light pink

royal blue

deep navy

black

heather grey

red

royal blue

deep navy black
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116.1426
F.F.F O.O.O.O.L.L.L. |||| OOOOOrrirrr gig naalll l V-Neck T

166.1.1428
F.O.L. | Origigg naanal l LSLSSLL L L TTT

161616611661 .1.101019
FFF.O.O.O.O.L.LLL.L  | KKididss OrOrOriigginnal TTT-S-Shihirtrt

1616.1080822
F.F.O.O.LL. | OOririgigiinanal TT

11161 .1142424 000
F.F OO.O.O L. | LLLadaa y‘s OrOrOrrOrOrigi inal T

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

16.1426 F.O.L. 
Original V-Neck T
Pánské tričko s V výstřihem
145g/m², 100% bavlna, heather
grey: 97% bavlna, 3% elastan, 
single jersey
V výstřih, vroubkovaný, žebrovaný
výstřih se stejnobarevným páskem
kolem krku, vyšší hustota mashe pro 
lepší potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 4,30/Kč 110,–

16.1428 F.O.L. 
Original LSL T
Pánské tričko dlouhý rukáv
145g/m², 100% bavlna, heather
grey: 97% bavlna, 3% elastan, 
single jersey
Vroubkovaný výstřih, žebrovaný 
výstřih se stejnobarevným páskem
kolem krku, vyšší hustota mashe pro 
lepší potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,70/Kč 147,–

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

72 12  € 3,–/Kč 77,–

Tričko
145g/m², 100% bavlna
výstřih olemovaný stejnobarevným žebrovým lemem, velmi
příjemné, zhuštěná příze pro lepší možnost potisku
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

120 12  € 3,70/Kč 95,–

Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, zhuštěná příze pro snadný potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 3,70/Kč 95,–

new

black*

heather grey*

red

navy*

white*

black*

heather grey*

red

deep navy

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

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
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16.1222222
F.O.L. | Tannnk Topp

16.11383838222
F.O.L.LL ||| Ladaddy-yy Fit V-Neckkkk TT

16.111373737888
F.O.L. | Lady-y---Fit Crew Neeeck T

166.1.1168
F.F O.L. | Ringer T

16.1026
F.O.L. | Basebee all T

16.1024
F.O.L. | Lady-Fit StSS rap T

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

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

72 12 € 3,90/Kč 101,–

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

36 12  € 9,35/Kč 240,–

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

36 12  € 9,35/Kč 240,–

Tričko
165g/m², 100% bavlna
klasický střih, kolem krku a na rukávech lemy v kontrastní 
barvě, lem výstřihu s lykrou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 5,40/Kč 139,–

Raglánové tričko
165g/m², 100% bavlna
dvoubarevné tričko s raglánovými rukávy, úzký žebrovaný lem 
kolem krku (1x1 rib), vhodné pro potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12  € 5,40/Kč 139,–

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

36 1  € 5,40/Kč 139,–

white

black

heather grey

red

deep navy

white

black

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy

white

black

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy

white/black

white/red

black/white

sunfl ower/
yy ggggkelly green

red/white

royal blue/white

navy/white

white/black

white/
g yyheather grey

white/red

white/royal blue

white/deep navy

sunfl ower/
y gkelly green

white

black

kelly green

sunfl ower

orange

fuchsia

red

light pink

sky blue

deep navy
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166 1.1010155
F.F.O.L. | Kids s SSoSoS fsspuppunn TT

1161666.1.1414122
F.O.O.L.L  | SSofofsppunun T

16.1414
F.F.F..OO.OOO L. | Lady-FiFF t ttt SoSoSoSofspun T

16.1.1090988
F.F O.O.L.L. || AAAththletiiiiiic c cc VVeVV st

1116.137333 6
F.F O.L. | Lady-Fit VVaVVaV luull eweiighghht Vest

166.12000
F.O.L.. | Fittted Valueweieigghg t T

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

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

72 12  € 3,80/Kč 98,–

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

72 12  € 4,65/Kč 120,–

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

72 12  € 4,65/Kč 120,–

Pánské tílko
165g/m², 100% bavlna
jednoduché tílko s širokými ramínky, vhodné pro potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12  € 3,90/Kč 100,–

Dámské tílko
165g/m², 100% bavlna
přiléhavý prodloužený střih, stejnobarevná lemovka výstřihu
a průramků
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 3,90/Kč 100,–

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

72 12  € 4,40/Kč 113,–
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15.6400
Gildan | 64000

15.640B
Gildan | 64000000B

15555.664040L
GGildanana  | 6640000000 L

1115.4100000LLL
GiGiGiGildldldldananan |||| 4444410100101010000000L0L

15.444101 0
Gildanan |||| 4100

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

Pánské tričko
153g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
Ramenní zpevňující páska, úzký kulatý výstřih, tubus bez
bočních švů, dvojité prošití kolem krku a na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 0 € 4,60/Kč 118,–

Dámské tričko
153g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
Lehce vypasovaný střih, ramenní zpevňující páska, úzký kulatý 
výstřih, tubus bez bočních švů, dvojité prošití kolem krku a
na rukávech
S – M – L – XL – XXL

72 0  € 4,60/Kč 118,–

Dětské tričko
153g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
Ramenní zpevňující páska, úzký kulatý výstřih, tubus bez
bočních švů, dvojité prošití kolem krku a na rukávech
  XS         S           M          L          XL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

72 0  € 3,85/Kč 99,–

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

36 0  € 5,10/Kč 131,–

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

72 0  € 5,10/Kč 131,–
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15151515.50000LL
Gildlll ananaa  | 55500000L0L

15.5000
Gildan | 5000

15.500BBBBB
Gildan | 55000000000000B0B0B0

155555.2.2. 000
Gildannn | 200000

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

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

36 0  € 4,65/Kč 119,–

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

72 0  € 4,65/Kč 119,–

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

72 0  € 4,05/Kč 104,–

15.2000 Gildan | 2000
Bavlněné tričko
203g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej, ash: 99% bavlna,
1% polyester, sport grey: 90% bavlna, 10% polyester, dark
heather, heather cardinal, heather navy a safety barvy: 50%
bavlna, 50% polyester
Dvojité prošití na rukávech a výstřihu, zpevňující lemovka,
robustní tkanina, bez bočních švů.
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 0  € 5,20/Kč 134,–
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02.8002
James & Nichololsson | JNN 8800000022

0202.80000111
JaJaaJamemesss && & NNiNichhhholoo sonnnn | | | JNJNJNNJN 8888000000000 11

002.800044444
JaJamememesss &&& & NiNichhololsososonnn | | JNJN 888880000044

02.8003
James & NiNichchchchchololoo sososos nn || | JNJNJNNNN 8880000000003333

0202 8.8000055
JaJaaamemes & NiNichchollsosonnnn | JN 800000055

02000 .8017
JJaJaJ mememm ss & & NiNiNN chchhololson | JNNNNNN 88010 77

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

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

100 1 € 9,10/Kč 235,–

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

100 1 € 8,30/Kč 215,–

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

100 1 € 9,10/Kč 235,–

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

100 1 € 9,10/Kč 235,–

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

100 1 € 9,10/Kč 235,–

02.8017 James & 
Nicholson | JN 8017
Dámské tílko „vintage“
130g/m², 100% OCS certifi kovaná
bio bavlna slub
lehce vypasovaný střih, okraje
výstřihu a průramků s úzkým lemem,
dvouvrstvý rolovací spodní okraj
XS – S – M – L – XL

50 1 € 11,40/Kč 295,–
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02.8008888
James & Niiichchhchhoooloo soooon n | | JNN 8800008888

0202.88000 7777
Jaaamemememeemem s s s s ss & & & NNNiNiNiNN hcholo soonnnn || JN 880000007

02.808B
James & Nicholson | JN 8008B

2020202002020202.8.807777GGG
 | JN 8007GJaJaJJ mmemememem s s s & &&& &&& NiNiiNiichchchchholo son

03.7113
Myrtle Beach | MB 711313

02.8015
James & NiNiN chchchhoolo son | | JN 801555

00022000 .8. 0166
JaJaJaammemees s & & NiNichhhhc ololsoonn || JN 88010166

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

02.8008 
James & Nicholson 
JN 8008
Pánské bio tričko
140g/m², 100% OCS certifi -
kovaná bio bavlna
kulatý výstřih, lemy s elasta-
nem, odnímatelná etiketa
S – M – L – XL – XXL

100 1
€ 8,30/Kč 215,–

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

100 1
€ 8,30/Kč 215,–

Chlapecké bio tričko
140g/m², 100% bio bavlna hladký úplet
kulatý výstřih, lemy s elastanem, odnímatelná etiketa
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 1  € 7,10/Kč 182,–

Dívčí bio tričko
140g/m², 100% bio bavlna hladký úplet
lehce vypasovaný střih, hlubší kulatý výstřih, lemy s elasta-
nem, odnímatelná etiketa
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 1  € 7,10/Kč 182,–

Čepice z bio bavlny
100% bio bavlna hladký úplet
lem s úzkou manžetou, odnímatelná etiketa
onesize

30 10  € 5,70/Kč 146,–

02.8015 James & 
Nicholson | JN 8015
Dámské tričko „vintage“
150g/m², 100% OCS certifi kovaná bio
bavlna slub
lehce vypasovaný střih, dvouvrstvý rolovací 
lem výstřihu, rukávů a těla, hodnotný spray
tisk
XS – S – M – L – XL

50 1  € 14,30/Kč 370,–

02.8016 James & 
Nicholson | JN 8016
Pánské tričko „vintage“
150g/m², 100% bio bavlna slub
výstřih do V, lemy s elastanem, náprsní kapsa
v kontrastní barvě, hodnotný spray tisk
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 14,30/Kč 370,–
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ORGANIC COTTON
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02.0974
James & Nicholson | JN 974

020202022....00.097979 33
JaJaJaJJJ memeememessssss &&&& NNiNichchchhooloo sosonn || JNNN 99999973733

02.0976
JaJ mes & Nicholson | JN 976

020002000 ..0.0979755
JaJaJammememem s & & NNichchchchchololo son | | JJNJJNN 9999997757557

02.0978
James & Nicholson | JN 978

020220222.0.0979 7
JJJJamemeeessssss & Nichhhhoolsosonn | | JNJNJNJNJNJ 999999977777

FlammgarnSl b Yarnl b přízeFlammgarnFlammgarnSl b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

Flammgarnl b přízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

k nn ausbSpray Print - colour may 
Spray Prin

bleed during washing 
k nn ausblutenausblutentisk nástřikem -

ray Print - colour m
ray Print - colour m

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

barvy se mohou vypírat
bleed during washing 
bleed during washing

kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten

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

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

50 1 € 8,60/Kč 220,–

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

50 1 € 8,60/Kč 220,–

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

50 1 € 13,40/Kč 345,–

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

50 1 € 13,40/Kč 345,–

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

50 1 € 11,40/Kč 295,–

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

50 1 € 11,40/Kč 295,–
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02.0001
James & Nicccholson | JNN 011111

02.0019
James & Nicholsonnn | JN 19

022.00901
Jamemes s & Nicholsooon | JN 901

0222.00000222 JaJamemes s & &
Nichoolo sonn | JNJNJN 002

02.0003
James & Nicccholsoson n | JN 0003

02.074777
James & NNNicholson | JNJNNNN 7777447

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

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

100 10  € 7,10/Kč 182,–

Dětské tričko
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
kulatý výstřih s žebrovým elastickým lemem,
lemovka kolem krku, dvojité prošití na rame-
nou a lemech rukávů a výstřihu
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 10  € 5,20/Kč 134,–

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

100 10  € 7,30/Kč 188,–

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

100 10  € 8,30/Kč 215,–

02.0003 
James & Nicholson | JN 03
Tričko s výstřihem do V
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
V výstřih s elastanem, lemovka kolem krku,
bez bočních švů, dvojité prošití průramků
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 8,30/Kč 215,–

02.0747 
James & Nicholson | JN 747
Tričko
150g/m², 100% bavlna
kulatý výstřih s elastanem, lemovka kolem
krku, bez bočních švů
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 4,30/Kč 111,–
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02.0992999 6
James &&& & Nicholsonn || JNJNNNNJ 999926262

02.09292222288
James & NiN cholsonn || JJJN 92828

022002202020202.0.0.0.0.000.0999292999 99
Jaammmemm s s &&& NiNNichchololssososoos n n || JN 929299

00200002.0970 JaaJamememeess &
Nichhhhhholo son | JJNJN 999970

02.00913 James & 
Nichololsos n | JN 913

0202.9.913131 K Jaamememesss &&
Nichhololololsoososonnnnn ||||| JJNJ  913K

0202.00.0090909090990033333 Jameeem s s &
NNiNichchcholololo son n |||| JNJNJNJNNJNN 99030

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

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

50 10 € 13,10/Kč 335,–

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

50 10  € 13,30/Kč 340,–

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

50 10  € 17,90/Kč 460,–

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

50 1 € 11,40/Kč 295,–

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

50 10 € 10,30/Kč 265,–

Dětské tričko s dlouhým rukávem
150g/m², 100% bavlna, hladký úplet
kulatý výstřih s elastanem, dvojitě prošitý lem
výstřihu
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

50 10 € 7,80/Kč 200,–

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

50 10 € 9,60/Kč 245,–
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02.0055
James & Nicholson | JNJJ 555555

02.0004
JaJames & Nicholololololsososososooonnn n n  | | JNJNJN 000044444

02.0017
James & Nicholson | JN 17

0202.0.0001011888
Jaammessss & & & NNiNN chchhhoooololoo soss n | JN 1888

02.0056
James & Nicholson | JN 56

02.0054444
James & NNiNNN cholsosonn | JNJNJN 55544

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

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

50 10 € 15,80/Kč 405,–

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

50 10 € 11,60/Kč 300,–

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

100 10 € 11,40/Kč 295,–

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

100 10 € 10,–/Kč 255,–

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

50 10 € 19,90/Kč 510,–

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

50 10 € 14,90/Kč 385,–
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20.K3359
Karibann | K359

20.K3383
Karibann | K383

2002020.KKK33355588
Kaririiibababab nn nnn |||| K358

20.K382
Kariban | K382

20.K3330
Karibann | K330

20.K34444400
Kariban | K3K340404040404

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

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

50 5 € 11,40/Kč 290,–

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

50 5 € 9,65/Kč 250,–

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

50 5 € 11,40/Kč 290,–

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

50 5 € 10,05/Kč 260,–

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

100 10 € 8,55/Kč 220,–

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

100 10 € 10,80/Kč 280,–
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20.K356
Kariban | K356666

2000.KK.KK. 380
KaK ribabbaannn n | K380

20.K384
KKKaK riban || K3844444

20.K357
KKaKK riban | K357

2000.K.K.K383333811
Kariiiibababaaan nnn n || | ||| KK381

20.K361
Kariban | K361

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

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

50 10  € 8,70/Kč 225,–

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

50 10  € 6,85/Kč 176,–

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

50 10  € 8,15/Kč 210,–

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

50 10  € 8,70/Kč 225,–

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

50 10  € 6,90/Kč 178,–

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

50 10  € 9,–/Kč 230,–
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20.K342
Kaaaariban | K342

20202020.K.K.K.K3232323266666
Kaaaaririririr babababannnn |||| K3K3K3K33262626262

20.K327
Kariban | K327

20.K3555555333
Kaaaariban | K3KKK3K3K3553535

20.KK3433 3
KaKaKaKKaririiribaabannnn |||| K343

20202 .K.KKK323232888
KaKaKaKaririrr babababannn || K3K3K3K328282828

20.K355
Kariban | K355

202000022 .K.K.K.KKKKK3233 9
Kariiiibababababab nnn | K32299

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

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

50 10 € 14,90/Kč 385,–

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

50 10 € 13,10/Kč 335,–

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

50 10 € 12,70/Kč 325,–

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

50 10 € 16,15/Kč 415,–

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

25 5 € 20,60/Kč 530,–

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

25 5 € 17,25/Kč 445,–

Pánské elastické tričko s dlouhým rukávem
a výstřihem do „V“
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, hluboký olemovaný V 
výstřih, lemovka kolem krku, dvojité prošití 
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 21,–/Kč 540,–

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

50 10 € 18,–/Kč 465,–
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20.K377774
Kariban || K337474

20.K394
Kariban | K394

20.KKK3737373 11
KaKaaKariban || KK371

20202020..KKKKK391
Kariibabaaaaannn | | | K3K3K3K3K3K 91919191919

2022 .2104
KaKaK riiiiiiban | KV21212104

2220202222 .2.2101055555
KaKaaKKaKaaKaarrrrririrr bbann | | KVKVKVKVK 2122121005055055

20.22221000033
Karibannn nn |||| KVV21210303

2020.2.2.2.2.2101010102222
Karibannnn |||| KVKVKVV21222 02222220

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

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

PiquéPiquéPiquéPiqué

PiquéPiquéPiquéPiqué

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

Pánské Piqué tričko s V výstřihem
100% česaná bavlna piqué, oxford grey: 90% 
bavlna, 10% viskóza
Žebrovaný lem výstřihu, lemy s kontrastními
pásky, kontrastní pásek kolem krku a boční 
rozparky, dvojitý šev na lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

0 0 € 11,05/Kč 285,–

Dámské Piqué tričko s V výstřihem
100% česaná bavlna piqué, oxford grey: 90% 
polyester, 10% viskóza
Žebrovaný lem, lemy s kontrastními pásky,
kontrastní pásek kolem krku a boční rozparky, 
dvojitý šev na lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

0 0 € 9,95/Kč 255,–

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

50 10 € 7,30/Kč 188,–

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

50 10 € 7,30/Kč 188,–

Pánské „vintage“ tričko
180g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, kulatý výstřih, sametově hebký
povrch, předepráno, „vintage“ vzhled, lemov-
ka u krku v kontrastní barvě, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,–/Kč 285,–

Dámské „vintage“ tričko
180g/m², 100% bavlna
přiléhavý střih, kulatý výstřih, sametově hebký
povrch, předepráno, „vintage“ vzhled, lemov-
ka u krku v kontrastní barvě, dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,20/Kč 265,–

Pánské tričko s dlouhým rukávem a kapucí
190g/m², 100% bavlna, žerzej
mírně zúžený střih, klokaní kapsa, kapuce, 
elastické žebrované manžety rukávů a spod-
ního lemu, kapuce se dá stáhnout pomocí 
šňůrek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,50/Kč 940,–

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

20 1 € 45,–/Kč 1160,–

new

new

white

black

storm grey

grey heather

cream

mossy green

red

wine heather

ocean blue 
heather

french navy 
heather

navy

white

black

storm grey

grey heather

cream

mossy green

red

wine heather

ocean blue 
heather

french navy 
heather

navy

vintage white

vintage charcoal

vintage grey

vintage green

vintage red

vintage blue

vintage navy

vintage white

vintage charcoal

vintage grey

vintage green

vintage red

vintage blue

vintage navy

vintage grey

vintage navy

white

fuchsia

whitee/navy/red

oxford greey/
navy/white

red/navy/wwhite

navy/light ggrey/
white

whitee/navy/red

oxford greey/
navy/white

red/navy/wwhite

navy/light ggrey/
white
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7070.0.000666060668888
MaMantntnnn iiss ||||| MMM686868

70070 0.00069
MaMaMaManntntn isssi  | MMM696

770.0130
MMMantis | M130

70.000091
Mantisssss | M9111

70.000900 22
Mantis |||| MM929292

70.0090999
Mantis || MM9999

70000.0096
Manttttisi  | M969666

samtige Oberfl äche
ched fabric

mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwttto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

Pánské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, charcoal: 60% bavlna, 40%
polyester, heather: 90% bavlna, 10% elastan, single jersey,
Peach fi nish
Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Off  Label, rovný lem
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,90/Kč 280,–

Dámské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, heather: 90% bavlna, 10% elastan,
single jersey, Peach fi nish
Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Off  Label, rovný lem
S – M – L – XL

50 5  € 10,70/Kč 275,–

Tričko „One“
150g/m², 100% combed ringspun organic cotton, charcoal: 
60% bavlna, 40% elastan, Single Jersey
Unisex tričko, kulatý výstřih, Tear-Off  Label, raglánové rukávy, 
rovný lem
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 10,30/Kč 265,–

Dámské tričko „Loose Fit“
125g/m², 100% česaná bio bavlna přede-
praná proti srážení, heather grey: 85% bio 
bavlna, 15% polyester, charcoal: 60% bio 
bavlna, 40% polyester, tomato: 100% bio
bavlna, 20% polyester, OCS certifi kovaný
Single Jersey
Ležérní široký střih, široký kulatý výstřih,
Tear-Off  Label, rukávy bez švů na ramenou,
zaoblený lem
S – M – L – XL

50 5 € 11,30/Kč 290,–

Dámský tanktop
125g/m², 100% česaná bio bavlna přede-
praná proti srážení, charcoal: 60% česaná bio 
bavlna předepraná proti srážení, 40 % polyes-
ter, natural melange: 80% česaná bio bavlna 
předepraná proti srážení, 20% polyester, OCS
certifi kovaný, single jersey
Ležérní široký střih, ležérní lemování na výstři-
hu a rukávech, Tear-Off  Label, zaoblený lem
S – M – L – XL

50 5 € 10,30/Kč 265,–

Šaty
150g/m², 100% OCS certifi kovaná bio
bavlna
Volný rovný střih, široký výstřih, Tear-Off  
Label, prostřižené rukávy bez švů na ramenou,
zaoblený lem, končí nad koleny
S – M – L – XL

50 5 € 15,70/Kč 405,–

Dámský crop top
150g/m², 100% česaná bio bavlna přede-
praná proti srážení, charcoal: 60% bio bavlna, 
40% polyester, OCS certifi kovaný, single 
jersey
Volný střih, kulatý výstřih, 1x1 výstřih, Tear-
-Off  Label, prostřižené rukávy s manžetou
S – M – L

50 5 € 10,70/Kč 275,–

new
brand new

brand

new
brand

new
brand

white

black

charcoal grey 
melange

light denim

navy

white

black

charcoal grey 
melange

heather grey 
melange

natural melange

tomato

white

black

charcoal grey 
melange

natural melange

white

black

white

black

pure white*

washed white*

black*

charcoal grey 
melange

heather grey 
melange*

forest green

college green*

warm red*

cobalt blue

swiss navy*

dark navy*

surf blue

pure white

washed white

black

heather grey 
melange

swiss navy
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1010101100.2.2.22211151 MM
Ruuussssseleleelelelee ll | 21215MM

100000.1.1.11666666666MM
Russelellll ||| 1161 6M

1010101 .1.1166F
RuRuRusssssssselelelele lll | 166F

10.165B
Russell || 166555B5

100.1111656565565MMMMM
RuRuussseleleleelll ll || 16166111 5M

10.1165F
Russelll ll | 165F

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

Tričko
215g/m², 100% česaná bavlna
Zpevňující lemovka, hladký povrch pro příjemné nošení a
příjemné zpracování, lem kulatého výstřihu, žebrování 1x1
S – M – L – XL – XXL

72 12  € 9,30/Kč 240,–

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

36 6  € 11,60/Kč 300,–

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

36 6  € 11,60/Kč 300,–

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

36 6  € 8,10/Kč 210,–

Pánské tričko
160g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka, ideální pro subli-
maci, oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6  € 9,85/Kč 255,–

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

36 6  € 9,85/Kč 255,–

white

black

classic red

bright royal

french navy

white

black

grey marl

silver marl

green marl

red marl

black

grey marl

silver marl

green marl

red marl

white black grey marl silver marl green marl yellow marl red marl pink marl coral marl blue marl purple marl

HD COLLECTION
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10.180800MMM
Russell | 1818180M0M0M0MM

111010.11808808080BBBBB
RuRRRRR ssssss elllll |||| 181881800B

10.155M
Russell | 155MMM

10101010000 1.1.1.1.15555555555555FFFFFFFF
RuRuRuRRusssssssssseleleleleee l l l l |||||| 151515151515555F5F5F5F5F

10.1. 55B
Russsssssseeeleeee l | 155B

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

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

72 12 € 6,35/Kč 163,–

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

72 12 € 4,40/Kč 113,–

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

100 10 € 4,55/Kč 117,–

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

100 10  € 4,55/Kč 117,–

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

100 10  € 3,70/Kč 96,–

white* **

black* **

convoy grey

light oxford*

bottle green* **

lime*

yellow*

pure gold*

bright red*

classic red*

burgundy*

purple*

sky*

azure blue*

bright royal* **

french navy* **

winter emerald*

white

black

light oxford

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

azure blue

bright royal

french navy

winter emerald

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise
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25.2075
SOL'S | Imperial LSL Womeeen

25.2074
SOOOL'S | Impeeriririalaa  LSL Menn

25.1420
SOL'S | Monarch

25555.144224 5
SOL'''SSSSSS | MMMaMMMMMM jestttiiciiciicic

225.1702
SSOL'S | Mauï

25.1707000333333
SOL'S | MaMaMaMaeva

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

25.2075 SOL'S 
Imperial LSL Women
Dámské tričko dlouhý rukáv
100% poločesaná bavlna předepra-
ná proti srážení
Projmutý střih, pásek kolem krku, 
vroubkovaný výstřih s elastanem, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,05/Kč 260,–

25.2074 SOL'S 
Imperial LSL Men
Pánské tričko dlouhý rukáv
100% poločesaná bavlna předepra-
ná proti srážení
Kulatá pletenina, pásek kolem krku,
vroubkovaný výstřih s elastanem, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,05/Kč 260,–

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

50 5 € 6,95/Kč 179,–

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

50 5 € 6,95/Kč 179,–

25.1702 
SOL'S | Mauï
Pánské tričko
100% polyester
Kulatý výstřih, zaoblený lem vzadu,
vhodné pro sublimaci
S/M – L/XL – 2XL/3XL

50 10 € 7,50/Kč 193,–

25.1703 
SOL'S | Maeva
Dámský Crop Top
100% polyester
Hluboký kulatý výstřih, vhodné pro
sublimaci
XS/S – M/L – XL/2XL

50 10 € 6,05/Kč 156,–

new
new

new

deep black

mouse grey

grey melange

orange

red

french navy

white*

deep black*

mouse grey

grey melange*

orange

red

french navy*

white

black

grey melange

khaki

orange

red

navy

white

black

melange grey

khaki

orange

red

orchid pink

navy

white

black

neon green

neon yellow

neon coral

caribbean blue

white

black

neon green

neon yellow

neon coral

caribbean blue
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25.1770
SOL'S | Imperiiaaal Kids

25.1500
SOL'S | Imperial

25.1502
SOL'S | Imperial Women

25.0580000
SOL'S | Imppep rial Fitt

25.1981
SOL'S | Cherry

für Mädchenf GirlsMädchMädcpro dívkyür Mädche
ür Mädchefor Girlsfor Gr Mädcher Mädchr Mädcher Mädch

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

Dětské tričko
190g/m², 100% částečně česaná bavlna
elastický žebrovaný lem kolem krku, ve velikostech 2-6 let má
tričko postranní švy
 2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

100 10 € 4,20/Kč 107,–

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

100 10  € 4,65/Kč 120,–

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

100 10  € 4,65/Kč 120,–

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

100 10 € 5,85/Kč 151,–

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

100 10 € 3,35/Kč 86,–

white

black

chocolate

kelly green

gold

orange

red

medium pink

dark purple

sky blue

french navy

white* **

black* **

mouse grey

dark grey

zinc

grey melange**

light grey

ash**

cream

sand

army

earth

chocolate*

khaki*

bottle green**

kelly green*

apple green

sage green

lemon

gold* **

orange* **

red* **

tango red

burgundy

chili

orchid 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

white

black

mouse grey

melange grey

dark grey

ash

chocolate

khaki

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

orange

red

orchid pink

hibiscus

fuchsia

dark purple

light purple

sky blue

royal blue
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25.182555
SOL'S | Regentnt WWomomeen

25255552 .111113880
SOOOLL''L SSS S || ReRegentntt

25555.1.113838383866666
SOL'S SSS | | MiMiMiiiissss

25.1183
SOL'S | Regent Fit KKKKKKidididdssss

25222 .0553
SOSOSOL'L S | Reegeent Fitit

25.19779779700000
SOL'S | ReReReeeR ggegg nt Kidididdss

länger geschnitten
longer cut

ger geschnit
ger geschnit

er geschni
er geschni
er geschni
er geschni

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

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

50 10  € 3,85/Kč 99,–

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

100 10  € 3,85/Kč 99,–

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

50 10  € 3,80/Kč 97,–

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

100 10  € 3,90/Kč 100,–

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

100 10  € 4,65/Kč 120,–

Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
zesílená lemovka u krku, jemně žebrovaný lem výstřihu s
elastanem, boční švy (2-4 roky) beze švů (od 6 let)
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10 € 3,35/Kč 86,–
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25.0139
SOL'S | Miles Womeeeeennnn

2525.1.1393988
SOSS L'L'S S || MiMileles s MeMeM nn

2252522 .111404000
SOLLL'S | MiMiiiillelel s KKiKids

25.1401
SOL'S | Miles Baby

25.1402
SOL'S | Marine Men

25525.1.1. 400033
SOL'LL S S S | MMaMMaMM rine WWWWWWooomomomomenn

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

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

50 10 € 13,15/Kč 340,–

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

50 10 € 13,15/Kč 340,–

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

12 Y 14 Y
146/152   158/164 

50 10 € 9,65/Kč 250,–

25.1401 
SOL'S | Miles Baby
Dětské pruhované body
180g/m², 100% česaná bavlna
měkký úplet, široký výstřih, kon-
trastní lem kolem krku, rukávů a no-
hou, zapínání na druky v rozkroku,
neutrální velikostní label
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 9,05/Kč 235,–

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

50 10 € 17,40/Kč 445,–

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

50 10 € 17,40/Kč 445,–
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ash/lemon

white/red

white/navy

ash/lemon
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25.1699
SOL'S | Mia

2525.1.1169696 8
SSSOSOL'L'SSS ||| MaMMarvinn

25.1119
SOL'S | Milky

25.11190
SOS L'S | FuFFuFuFunky

25.1188
SOL'S | Camo Men

2252 .11181877
SOSSOSOSS L'L'SSSS || Camo WWWomo enn

taldru
fect ford al fürl fü

di ital printideální pro 
perfect for 
perfect forideal für ideal fürideal fürideal für

digitální potisk
Digitaldruck
Digitaldruck
digital print
digitDigitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck

d al f

Digitaldru
perfect for d al fürl fü

di ital printideální pro 
perfect for 
perfect forideal für ideal fürideal fürideal für

digitální potisk
Digitaldruck
Digitaldruck
di ital print
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck

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

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

50 10 € 7,20/Kč 185,–

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

100 10 € 7,20/Kč 185,–

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

50 10 € 7,–/Kč 179,–

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

100 10 € 7,–/Kč 179,–

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

50 10 € 13,85/Kč 355,–

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

50 10 € 13,85/Kč 355,–
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25.14655555
SOL'S | Juststsstinnninn

252 .1.. 475
SOL'LL'L S S S || Janenee

25.1490
SOL'S | Coconut

25.1974
SOL'S | Mojitoooo

25.1189
SOL'S | Melody

25.118884444
SOL'S | Jooooy

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

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

50 10 € 4,35/Kč 112,–

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

50 10 € 7,25/Kč 186,–

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

100 10 € 8,15/Kč 210,–

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

100 10 € 10,15/Kč 260,–

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

50 10 € 5,–/Kč 128,–

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

50 10 € 7,95/Kč 205,–
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225255.1.1.122222 3
SOSOSOOL'LL'L SSSS ||| JJamaïca

25.0579
SOL'S | Moka

25.1406
SOL'S | Melba

25.1775
SOL'S | Subllllimii aa

25.1705
SOL'S | Magma Women

255.1. 707044
SSSOS L'L S S | | MaMagmgmmmma Menn

für Sublimation 

geeignetdesigned for
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sugeeignegeeignedesigned foigned fo
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sublimationgeeignetgeeignetdesigned foigned fo
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

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

50 10  € 6,30/Kč 162,–

Dámské tílko
115g/m², 100% předepraná bavlna
volnějšího střihu, hluboký výstřih, vykrojená „závodní záda“
a spodní zakulacený lem, z příjemného materiálu, neutrální 
velikostní label
XS – S – M – L – XL

50 10  € 8,35/Kč 215,–

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

50 10  € 8,35/Kč 215,–

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

50 10  € 7,40/Kč 190,–

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

50 10  € 7,60/Kč 196,–

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

50 10  € 7,60/Kč 196,–
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25.220070079
SOL'S | Metropolittaana

25252525.1.1.1.1383838385555
SOSOSOSOL'L'L'L'S S S S | | | | MeMeMeMelrlrlrlrososososeeeee

25.116666555
SOL'S | MiMM ntntntnt

25.1111811 6
SOL'S | Moody

255.111131 9
SOL'S | Marylin

25.1387
SOL'S | Mild

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

replaces MelroseMelroseelrose
náhrada za Melrose

replaces Melrose
replaces Melrose
ersetzt Melrose
ersetzt Melrose
ersetzt Melrose
ersetzt Melrose

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

Dámské tričko
100% poločesaná bavlna předepraná proti srážení
Projmutý střih, široký kulatý výstřih, pletené pásky na výstři-
hu, pásek kolem krku, bez labelu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 5,70/Kč 146,–

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

100 10  € 5,10/Kč 131,–

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

50 10  € 12,50/Kč 320,–

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

50 10 € 8,35/Kč 215,–

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

50 10  € 11,45/Kč 295,–

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

50 10  € 9,95/Kč 255,–
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25.138888
SOL'S | Moooonoon

25.1155
SOL'S | Master

25.11115000
SOL'S | Victctcttororryy

25.11888822
SOL'S | MMiM xed MMMeM n

2525255..111181811
SOSOOL'L'L'SS || MMixexedd WoWoWoWomemmeemen

25.1140
SOL'S | Muust MMen

252 .11114142 SOOL'L'LLL S SS
MuM stst WWWWWWomomen

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sublimationgeege
designed foigned fo

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tiskeignetignet
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet Ultra-Light

Ultra-Light
Ultra-Light
Ultra-Light

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

Dámské tričko s výstřihem do „V“
150g/m², 100% částečně česaná bavlna
přiléhavý střih, měkký dotek, lemovka u krku, V výstřih s
elastickým žebrovým lemem
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 5,15/Kč 133,–

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

50 10  € 7,30/Kč 188,–

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

100 10 € 5,15/Kč 133,–

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

50 10 € 8,40/Kč 215,–

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

50 10 € 8,40/Kč 215,–

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

50 10 € 8,70/Kč 225,–

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

50 10 € 8,70/Kč 225,–

white

black

dark grey

melange grey

khaki

kelly green

apple green

orange

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

royal blue

french navy

atoll blue

mint

black

dark grey

grey melange

khaki

red

dark purple

sky blue

royal blue

french navy

mint

white

black

dark grey

grey melange

ash

orange

red

royal blue

navy

deep grey 
ggmelange

grey melange

heather 
gggggg yyburgundy

heather blue

heather navy

deep grey 
gmelange

grey melange

heather 
g yburgundy

heather blue

heather navy

white

black

dark grey

white

black

dark grey
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05.2200
Stedman | Classic cccc JuJJuJ ninioororororroor

05.2600
Stedman | ClClasassassssssisssis cccc WoWoWooW memm n

055555555.2.2.2... 000000
StSSStedededdddmammmmamammam n n | | Clasasassisisic c MeMeMenn

05.2300
Stedman | Classsiiisicc c V-Neckckkckk Meeeneene

05.2166000
Stedman | Comfmfororrttt t t WWWWomeen

050505.2.22100100000
Sttttteeedeee maan nn | || CoCCoCoCoCoC mmmmfmffmm oort MeMeeeeenn

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

Dětské tričko
155g/m², 100% bavlna
Dětské tričko s krátkým rukávem a kulatým výstřihem, na
zádech zpevňující lemovka, tubus střih bez bočních švů.
   XS          S          M          L          XL

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

96 12 € 3,15/Kč 81,–

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

96 12  € 3,90/Kč 100,–

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

96 12  € 3,90/Kč 100,–

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

96 12 € 4,45/Kč 115,–

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

48 12  € 4,90/Kč 126,–

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

96 12  € 4,90/Kč 126,–

white

black opal

grey heather

kelly green

yellow

orange

scarlet red

light blue

bright royal

navy blue

blue midnight

white*

black opal*

real grey

soft  grey

grey heather

hunters green

kelly green

kiwi

bright lime

yellow

orange

brilliant 
orange

scarlet red*

burgundy

sweet pink

deep berry

light blue

bright royal

navy blue*

ocean blue

white*

black opal*

real grey

soft  grey

grey heather*

ash*

bottle green

hunters green

kelly green

kiwi

bright lime

yellow

orange

brilliant 
orange

scarlet red*

burgundy

deep berry

light blue

bright royal*

navy blue*

blue midnight*

ocean blue

white

black opal

grey heather

yellow

orange

scarlet red

bright royal

navy blue

blue midnight

bottle green

white

black opal

grey heather

scarlet red

bright royal

navy blue

white

black opal

real grey

grey heather

bottle green

orange

scarlet red

light blue

bright royal

navy blue

blue midnight
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055.2202200 StSttteededmman
Classsicc-T OOrrgaaag nnic Crew

05.9310 Stteeddmamaann
Organic V-Neeeckck TT „„JJaJ net““

05.9210 Stededmann
Organic V-Neecck T „JJames“

05.920000 StStStedededmmmaman n n
Organic Crewewweww NNNNecccckk kk T T T T T „J„JJ„J„Jamamaama ese “

05.9300 Stedmammmm n 
Organic Crew Necccck T „Jannnneteteete ““““

05.9370 Stteede man 
Organic Crew NNNeck T „„JJammmie“““

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Pánské tričko
145g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna předepraná 
proti srážení, single jersey
Tubusový střih, ramenní pásek a pásek kolem krku
S – M – L – XL – XXL

48 12  € 5,20/Kč 134,–

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

24 12  € 9,50/Kč 245,–

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

24 12  € 9,50/Kč 245,–

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

24 12  € 9,50/Kč 245,–

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

24 12  € 9,50/Kč 245,–

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

24 12  € 6,55/Kč 168,–

new

white

black opal

real grey

scarlet red

bright royal

navy blue

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

lavender purple

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

pacifi c blue

frosted blue

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

pacifi c blue

frosted blue

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

lavender purple

white

black opal

indian yellow

pepper red

lavender purple

ORGANIC COTTON
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05.9400
Stedman | Slub T „Shawwn“n“

05.9500
Stedman | Slub T „Shharara oon“

05.99000
Stedman | Creeweww NNeckk k T T TTT „LLisissa“

05.9800
Stedman | Crewew NNNececceck k T T „Lukke“

FlammgarnSl bl b přízeFlammgarnFlammgarnSl b YlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

MelangeMelangeMelangelangMelangelang

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

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

24 12 € 8,85/Kč 230,–

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

24 12 € 8,40/Kč 215,–

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

24 12 € 6,30/Kč 162,–

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

24 12 € 6,30/Kč 162,–

white

black opal

slate grey

crimson red

true blue

bahama green

white

black opal

crimson red

true blue

bahama green

charcoal heather

grey heather

pumpkin heather

cherry heather

purple heather

navy heather

aqua heather

charcoal heather

grey heather

pumpkin heather

cherry heather

purple heather

navy heather

aqua heather
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05.94300 Stededmamannnn
Henley T „Shhawwn“n“

05.9530 Stedmaann
Henley T „Sharonnnn““““

05.9860 Stedman 
Henley T „Luke“ LSL

05.9850
Stedman | Crew Neck T TTT „David“

05.9950
Stedman | Crew Neck T „Daisy“

05.9960
Stedman | Top „Daisy“

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

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

24 6  € 11,50/Kč 295,–

Dámské slub tričko
140g/m², 100% bavlna předepraná proti srážení, slub příze,
single jersey
Žebrovaný límec, pásek kolem krku, moderní úzká knofl íková 
léga se 3 kovovými knofl íky (bez niklu), klikaté stehy na švech
S – M – L – XL

24 12  € 11,50/Kč 295,–

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

24 12  € 14,15/Kč 365,–

Pánské tričko
140g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější střih, hebký materiál, výstřih od krku, úzký našitý lem,
neutrální velikostní label, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12  € 11,50/Kč 295,–

Dámské tričko
140g/m², 65% polyester, 35% viskóza
volnější střih, hebký materiál, výstřih od krku, úzký našitý lem,
neutrální velikostní label, lze prát na 40°
S – M – L – XL

24 12  € 10,55/Kč 270,–

Dámské tílko
140g/m², 65% polyester, 35% viskóza
Dámské tílko s širokými ramínky, kulatý výstřih, ozdobně
obšitý lem kolem krku. Je vyrobeno z příjemného materiálu.
Neutrální velikostní label za krkem, doporučujeme prát na 40°
S – M – L – XL

24 12  € 8,90/Kč 230,–

new

white

black opal

slate grey

white

black opal

vintage grey

vintage brown

vintage rose

vintage blue

vintage grey

vintage brown

vintage rose

vintage blue

vintage grey

vintage brown

vintage rose

vintage blue

charcoal heather

navy heather
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05.9600
Stedman | Crew Neck T „Clive“

05.970777 0
Stedmamaman | Crew Neck T „CC„C„Claire“

05.9710 Stedman
V-Neck T „Claire“

005.9616100 StStededmamann
V-NeNeckk TT „ClClivivve“e

05.9720 Stedman
V-Neck T „Claire“ LSL

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

05.9600 Stedman
Crew Neck T „Clive“
Pánské tričko
170g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan, hladký úplet
Pánské tričko užšího střihu, kulatý
výstřih s kontrastní lemovkou,
zesílený steh na ramenou, neutrální 
velikostní label.
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 10,40/Kč 265,–

05.9700 Stedman
Crew Neck T „Claire“
Dámské tričko
170g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan, hladký úplet
Dámské tričko vypasované, kulatý
výstřih s kontrastní lemovkou,
zesílený steh na ramenou, neutrální 
velikostní label.
S – M – L – XL

24 12 € 9,50/Kč 245,–

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

24 12 € 9,50/Kč 245,–

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

24 12  € 10,40/Kč 265,–

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

24 12  € 13,05/Kč 335,–

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

bordeaux

white

black opal

grey heather

cupcake pink

marina blue

black opal*

slate grey*

grey heather*

king blue

marina blue

white

black opal

grey heather

cupcake pink

marina blue
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05.9020
Stedman | Crew Neck T „Morgan“

05.9120
Stedmann | | CrCrCrC eww NNNNeeck T TTT „Megan“

05.9000
Stedman | Crew NNNececececk kk TTT T „B„B„ enene “

05.9010
Stedman | V-Neckk TT „„BeBBen“

05.9690
Stedman | Deep VVV-NNNececececk T „Dean“

05.9130
Stedman | V-NNeNeck TTTT „Meeegagan“

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

05.9020 Stedman
Crew Neck T „Morgan“
Pánské tričko
160g/m², 100% bavlna, hladký
úplet
Vypasovaný střih, rib úpletový
lem na kulatém výstřihu, neutrální 
velikostní label za krkem.
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 6,60/Kč 169,–

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

24 12 € 6,60/Kč 169,–

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

24 12 € 6,60/Kč 169,–

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

24 12 € 6,60/Kč 169,–

05.9690 Stedman
Deep V-Neck T „Dean“
Pánské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan, hladký úplet
Pánské tričko úzkého střihu, V vý-
střih, zesílené ramenní stehy, ideální 
jako podvlékací tričko, neutrální 
velikostní label za krkem.
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 10,40/Kč 265,–

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

24 12 € 6,60/Kč 169,–
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InterlockInterlockInterlockInterlock
InterlockInterlockInterlockInterlock

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

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

50 10 € 17,35/Kč 445,–

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

50 10 € 16,55/Kč 425,–

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

50 10 € 8,40/Kč 215,–

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

50 10 € 8,40/Kč 215,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–
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InterlockInterlockInterlockInterlock

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

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

50 10 € 13,60/Kč 350,–

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

50 10 € 13,40/Kč 345,–

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

50 10 € 8,40/Kč 215,–

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

50 10 € 8,40/Kč 215,–

Pánské tričko „Sof-Tee“ dlouhý rukáv
100% česaná bavlna předepraná proti srážení
Projmutý střih, úzké lemování na výstřihu s Lycrou®, rukávy s 
manžetami s Lycrou®
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,85/Kč 305,–
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Chest Pocket
Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

Náprsní kapsa
BChest Pocket

Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

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

18.5070 
Tee Jays | 5070
Pánské Ringer tričko
100% česaná bavlna předepraná
proti srážení, melange: 50% bavlna,
50% elastan, single jersey
Volně střižené, kontrastní manžety s
Lycrou® na výstřihu a rukávech, pá-
sek kolem krku od ramene k rameni
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,65/Kč 275,–

18.5071 
Tee Jays | 5071
Dámské Ringer tričko
100% česaná bavlna předepraná
proti srážení, melange: 50% bavlna,
50% elastan, single jersey
Volně střižené, kontrastní manžety s
Lycrou® na výstřihu a rukávech, pá-
sek kolem krku od ramene k rameni
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,65/Kč 275,–

18.5072 
Tee Jays | 5072
Pánské Baseball tričko
100% česaná bavlna předepraná
proti srážení, melange: 50% bavlna,
50% polyester
Projmutý střih, pásek kolem krku 
s Lycrou®, pásek kolem krku od
ramene k rameni, raglánové rukávy s 
točitou vsadkou, manžety
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,70/Kč 325,–

18.5073 
Tee Jays | 5073
Dámské Baseball tričko
100% česaná bavlna předepraná
proti srážení, melange: 50% bavlna,
50% polyester
Projmutý střih, pásek kolem krku 
s Lycrou®, pásek kolem krku od
ramene k rameni, raglánové rukávy s 
točitou vsadkou, manžety
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,70/Kč 325,–

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

50 10 € 10,25/Kč 265,–

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

50 10 € 10,25/Kč 265,–
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Rollsaum am

AusschnittRollsls
rolovaný okrajRollsaum am a

AusschnittA sschnrolled hemrolled hemRollsaum amlsaumollsaum am
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MelangeMelangeMelangelangMelangelang

MelangeMelangelírMelangelangMelangelang

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

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–

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

50 10 € 9,40/Kč 240,–
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ViskoseViskózaViskoseViskoseViskoseViskoseViskoseViskose

extra longextra langextra lang
extra dlouhélangl ngextra longextra longextra langextra langextra langextra lang

extra langextra longextra langextra lang
extra dlouhé
extra longextra longextra langextra langextra langextra lang

extra langextra longextra langextra lang
extra dlouhé
extra longextra longextra langextra langextra langextra lang

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

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

50 10 € 13,20/Kč 340,–

Dámské elastické tričko do V
175g/m², 92% předepraná bavlna, 8% elastan
lehce vypasovaný střih, extra dlouhý střih, V výstřih s Lycra®,
„full feeder“ elastan pro extra měkký dotek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 12,–/Kč 310,–

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

50 10  € 11,80/Kč 305,–

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

50 10 € 15,40/Kč 395,–

Dámské dlouhé elastické tílko
175g/m², 92% předepraná bavlna, 8% elastan
vypasovaný extra dlouhý střih, hluboký výstřih s Lycra®, dvoji-
té švy, „full feeder“ elastan pro extra měkký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 12,–/Kč 310,–

Dámské elastické tričko s dlouhým rukávem
175g/m², 92% předepraná česaná bavlna, 8% elastan
extra dlouhý, lehce vypasovaný střih, hluboký výstřih s Lycra®,
„full feeder“ s elastanstan pro extra měkký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 15,80/Kč 405,–
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1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick
1x1 Rippstrick

1 Rippstr1 RippstrRippstrRippstr

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

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

50 10  € 6,–/Kč 155,–

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

50 10  € 6,–/Kč 155,–

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

50 10  € 5,50/Kč 142,–

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

50 10  € 15,–/Kč 385,–

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

50 10  € 19,30/Kč 495,–

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

50 10  € 19,30/Kč 495,–
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new

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottc Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo



Polos
Bavlna je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost – vysokou
savost, příjemný dotek, výborná barvitelnost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným
povrch

Ringspun bavlna je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“
vlákno.

Pima bavlna – zvláště vysoká kvalita díky dlouhým vláknům,
ruční sklizni a ideálním pěstitelským podmínkám v Peru.
Vlastnosti: zvláště měkká, lehký lesk, velmi odolná.

Ošetření proti srážlivosti – tato metoda  se používá pro 
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-
tované tolerance

Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost 
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla
Polybavlna – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou
materiálů

Streč – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku
Lycra® – chráněná značka, elastanové vlákno

Piqué – klasický materiál na polokošile, tkaná látka, strukturo-
vaný reliéf látky, povrch zrnitý nebo připomínající vafl e

Single jersey – hladký úplet, typický pro užití na trička, s roz-
dílným povrchem  uvnitř a vně, ideální k potisku

Rib – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,
vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib
(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x
pravá očka) 

Slub – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt
melír

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě bare-
vných vláken

Certifi kace:
Polokošile z bio-bavlny nabízejí značkky B&C, James & 
Nicholson a Kariban.
Všechny značky v této kategorii mají OOeko-Tex standard
100 certifi kaci. U jednotlivých certifikátů se dá zjistit, 
které artikly jsou certifi kovány.

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

154 vzorů polokošil
14 novinek

22 nových barev u stávajících
výrobků

Top prodejné artikly

K dostání pro pány, dámy i děti

Gramáž materiálu v této kategorii
se pohybuje mezi 170 a 270g/m²
Heavy (Symbol) – těžká pola od
200g/m²

lze prát na 60°

Neutrální velikostní etiketa (etiketa
se značkou) za krkem

Set-in rukávy jsou klasicky rovně 
vsazené rukávy

Raglánové rukávy – našité od
výstřihu diagonálně

Zpevňující lemovka u krku –
zvláštní pásek našitý přes steh mezi
tělem a límcem pro komfortnější 
pocit při nošení



01.04115
B&C | Saafran PPocockeeeetttt

0101.III.IDD0D 1
B&C | IDDD.00101

0001.IID1D 0
&B&&C | IDDD.000100 //womenn

01.000413
B&C | SSaS fran Sportrtrt

01.0I12
B&&C | ID.001111 LSL

01.0.0I11113333
B&C | IDIDID.00000001 LSL ///wowooowoomemmen

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

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

50 10 € 16,90/Kč 435,–

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

50 10  € 9,20/Kč 235,–

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

50 5  € 9,20/Kč 235,–

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

50 10 € 14,90/Kč 385,–

Pánské Piqué Polo dlouhý rukáv
100% bavlna předepraná proti srážení, prstencová
Límec s plochým žebrování 1x1, zesílená knofl íková léga se 2
knofl íky tón v tónu, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 13,80/Kč 355,–

Dámské Piqué Polo dlouhý rukáv
100% bavlna předepraná proti srážení, prstencová
Projmutý střih, límec s plochým pletením, knofl íková léga se 2
knofl íky tón v tónu, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 13,80/Kč 355,–
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B&C | Safraaana  Pure ///w/ omennnn

01.04040009
&&C | Safffrf annnnBB&B

01.W4454457
nB&C | Saaffrf an Timeeelesssss /womenennn

01.0414
BBB&C | Safran LSL

00101.0456
B&C || Safraan Puree LSL /wwomen

01.0486
B&C | Safran /kids

fi gurbetont und kurz
betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

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

fi gurbetont und kurz
fitted and short

betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

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

neuer längerer

Schnittnew longer
Schnittineuer längererr längere

nn
hr
 

new longer fi t
new longer fi tneuer längerer
neuer längerer
neuer längerer
neuer längerer

SchnittSchnittSchnittSchnitt

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

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

50 5  € 12,–/Kč 310,–

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

50 10  € 12,–/Kč 310,–

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

50 5  € 12,–/Kč 310,–

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

40 10  € 15,20/Kč 390,–

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

25 5  € 15,20/Kč 390,–

Dětské polo
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna
dětské polo s krátkým rukávem, límeček a manžety rukávů 
1x1 rib, léga s 2 knofl íky
   5-6       7-8      9-11   12-14
110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 11,10/Kč 285,–
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01.0004233
B&C | HeHeaavymmmililli l LSLLL

01.0422
B&C | HHeavymill

01.046000
B&C | Heavvvymymilillll /womenB

01.3093333
B&C | DNMMMM FoForwrwarardddd /mmmmmenen

01.31119193
B&C | DDNNNNNM M FoFooFooorward /wwwwomomeen

fi gurbetont und kurz
betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

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

Denim Krag
D nim Collar

džínový límeček
Denim Kragen
Denim Kragen
D nim CollarCDenim Kragen

Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen

Denim Krag
džínový límeček
Denim Kragen
Denim Kragen
D nim CollarCDenim Kragen

Denim Kragen
Denim Kragen
Denim Kragen

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

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

40 10 € 22,10/Kč 570,–

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

50 10  € 17,20/Kč 440,–

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

25 5  € 17,20/Kč 440,–

01.3093 
B&C | DNM Forward /menB
Pánské poloP

80g/m², 100% předepraná česaná bavlna1
krátký rukáv, límeček s knofl íkovou légou s třemi knofl íky, k
ímeček z denimu, na rukávech výrazné lemylí
S – M – L – XL – XXLS

25 5  € 14,90/Kč 385,–

01.3193 
B&C | DNM Forward /womenB
Dámské polo tričkoD

80g/m², 100% předepraná česaná bavlna1
krátký rukáv, límeček s knofl íkovou légou s dvěma knofl íky, k
ímeček z denimu, na rukávech výrazné lemylí
XS – S – M – L – XLX

25 5  € 14,90/Kč 385,–
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01.000430
B&C | Inspire Polo /men

01.044444400
B&C | Inspire Polo /women

15.3800
Gildan | 38000

15155.7.7.7585858000
iGiiildannn | 75800000

155.758LLLLL
GGiGG ldan | 758000000LL

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwttto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

01.0430 B&C 
Inspire Polo /men
Pánské Bio Piqué Polo
100% bio bavlna předepraná proti
srážení, prstencová
Klasický střih, límec a manžety z
žebrování 1x1, knofl íková léga se
2 knofl íky tón v tónu, pásek kolem
krku, neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,65/Kč 275,–

01.0440 B&C 
Inspire Polo /women
Dámské Bio Piqué Polo
100% bio bavlna předepraná proti
srážení, prstencová
Lehce projmutý střih, límec a
manžety z žebrování 1x1, knofl íková
léga se 2 knofl íky tón v tónu, pásek 
kolem krku, neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,65/Kč 275,–

Bavlněné piqué polo
214g/m², 100% předepraná piqué bavlna
Piqué polo, 3 knofl íčky v barvě dřeva, dvojitě prošitý spodní 
lem a manžety, límeček a manžety žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

36 0  € 9,85/Kč 255,–

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

36 0  € 11,80/Kč 305,–

Dámské piqué polo tričko
203g/m², 65% polyester, 35% bavlna
mírně vypasované polo, žebrované manžety, boční rozparky a
plochý límeček, spodní lem je dvojitě prošitý
S – M – L – XL – XXL

36 0  € 11,80/Kč 305,–
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166.3.3030 000
F.O.LLL. | Ladaddy-y FiFittt t Premmiuium m PoPoloo

161616166.3.3212121218888
FF.O.OOO L.L. ||| PPPrer mmiiumu  Polo

16.3333310
F.O.L. ||| PPremium PPolo LSLLL

16.3000
F.O.L. | Heaavyvy Polololoooo

16.3560
F.FF O.OO L. | Lady-Fit t tt Polo

16.3214
F.O.L. | Original Polo

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

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

36 12 € 12,70/Kč 325,–

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

36 12  € 11,60/Kč 300,–

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

36 12  € 15,75/Kč 405,–

Piqué polo
240g/m², 100% bavlna
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky, záševky na zádech, boční 
rozparky a klasický límeček, na spodním lemu a rukávech jsou
úzké lemy (1x1 rib)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12 € 17,60/Kč 450,–

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

36 12  € 12,75/Kč 325,–

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

48 6  € 9,85/Kč 255,–
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16.3404040022222
F.O.L. |||| 666665/5/5/5/5/5//3535355353535 PPPPiqiqiqiqiqqueeee Poloooo

16111 .3211112
F.O.LL.LL  | LLLLadadddy-y-y-y FFiFit t 6566 /333355 55 PoPoPPPPPoP loloo

616.3.34417
F.F O.O.L.L. || KKidi s 65//35 Poloooo

16.33088 F.F.F O.O LL. 
65656566 /35 Pockckckkkketeteee PPololoo

16.32000004 F.O.L.
Heavy 655555/35 Pique Polo

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

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

36 6  € 11,70/Kč 300,–

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

36 12  € 10,40/Kč 265,–

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

36 6  € 9,35/Kč 240,–

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

36 6  € 13,25/Kč 340,–

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

36 6  € 14,40/Kč 370,–
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022 0.0717122
Jaamem ss & & NiNNichchc ololsososonn | | JNJ 77112121

02.0711
James & & NiNichcholo sssson | JN 711

022.0.0.0.0711111144
Jameeeeeessss & & NiNNNN chhchoololsos n || | JJNN 7714144

0202 0.0717133
James & Nichollsosoon | JN 713

02.09664
James & Nicholsoon | JN 964

022.0.096969999
Jamem s && NiNiNiNichc olsoonn |||| JJNNNNJJJ 9999696

Kragen, Knopfl eiste und 

Seitenschlitze in Kontrastfarbe
collar band, button placket and 

side slits in contrasting color

Seitenschlitze in Kontrastfarbe

Seitenschlitze in Kontrastfarbe
límeček, knofl íky a rozparky 

Kragen, Knopfl eiste und 
gen Knopfl eiste und

ollar band, button placket an

ollar band, button placket an

Kragen, Knopfl eiste und 

Kragen, Knopfl eiste und
Kragen, Knopfl eiste und
Kragen, Knopfl eiste und

hlitzhslits in contrasting 
in contrasting

nschlitze in Kontras
nschlitze in Kontras
nschlitze in Kontras
nschlitze in Kontras

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

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

50 1 € 23,90/Kč 615,–

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

50 1 € 23,90/Kč 615,–

02.0964 James & 
Nicholson | JN 964
Pánské polo
195g/m², 100% česaná bavlna
výstřih tvořený límečkem a knofl í-
kovou légou se třemi knofl íky, ve
výstřihu kontrastní kostkovaný lem,
boční rozparky, půlměsíc na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–
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02.0718888
James & NiNiichchcholololsos nn n | JN 718

0202000 .0.071777
Jammmemmem s & & NNichololsooson n | JN 717

0020202.8.88010101000
Jammmemess & & & & NiNiN chhchooloo sososon | JJNNNJN 880101010 00

022.88. 00000000999
JaJaJamemes && && NNNichchollo ssooon | | JNJNJJJJJ 88000000009

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Bio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottc Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

02.0718 James & 
Nicholson | JN 718
Pánské printed polo
180g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
single jersey
Konfekční límec, knofl íková léga 
uvnitř a manžety uni, 5 knofl íků tón
v tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,50/Kč 555,–

02.0717 James & 
Nicholson | JN 717
Dámské printed polo
180g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
single jersey
Projmutý střih, konfekční límec, 
knofl íková léga uvnitř a manžety
uni, 5 knofl íků tón v tónu, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 555,–

02.8010 James & 
Nicholson | JN 8010
Pánské bio polo
180g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna
úpletový límec a lemy rukávů, 4
knofl íky tón v tónu, boční rozparky,
odnímatelná etiketa
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,80/Kč 380,–

02.8009 James & 
Nicholson | JN 8009
Dámské bio polo
180g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna
vypasovaný střih, úpletový límec a
lemy rukávů, 4 knofl íky tón v tónu, 
boční rozparky, odnímatelná etiketa
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,80/Kč 380,–
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02.0706
James & Nicholsonn | JN 706

02022..0.000. 707707055555
JaaaaJJ mess & & && & & NiNiNiNiiN chchc oloo soonn | JNN 7777050050555

0202.0070704
Jameess & & NiNichcholson | JNN 704

022.0.07700033
JJJaJJaJ mess && NiNNiN chhhhchhhhhololololo sosososoonnnn | || JNNJ  703

02.0918
James & Nichhholson | JNJNNNN 9999188

02.000355666
Jamesssss &&&& & Nichollllsosoonnnnn | JN 333556566656

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

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

50 1 € 14,30/Kč 370,–

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

50 1 € 14,30/Kč 370,–

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

50 1 € 22,80/Kč 585,–

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

50 1 € 22,80/Kč 585,–

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

50 10 € 13,70/Kč 350,–

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

50 10 € 13,90/Kč 355,–
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02.0070
James & Nicholson | JN 70

02.000770000K
James & &&& NiN chhhhchchololo sosonn | JN 70K

02.0070771
James &&& Nicholsonn | JN 711

02.002222
James & NiNicholooooo son | | JNJJJNNNN 2222222

02.0748
James & Nicholsososonnn ||| JNNJJ 7748

022.0000222020 0
Jammes &&& Nicholsonn |||| JN 222200000

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

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

50 10  € 13,60/Kč 350,–

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

50 10  € 11,40/Kč 295,–

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

50 10  € 12,50/Kč 320,–

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

50 5  € 20,–/Kč 515,–

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

50 5  € 11,–/Kč 285,–

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

50 10  € 13,30/Kč 340,–

white

black

graphite

grey heather

stone

brown

olive

fern green

irish green

lime green

light yellow

yellow

gold yellow

orange

dark orange

signal red

grenadine

tomato

red

wine

rose

aubergine

purple

lilac

light blue

sky blue

aqua

royal

dark royal

petrol

navy

turquoise

pacifi c

mint

white

black

red

navy

white

black

graphite

grey heather

ash

dark green

irish green

lime green

orange

red

royal

navy

turquoise

black

dark grey

ash

light grey

stone

khaki

dark green

gold yellow

orange

red

light blue

royal

dark royal

navy

73

Po
lo

s
Sw

ea
ts

Sp
or

ts
 &

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

Un
de

rw
ea

r,
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

T-
Sh

irt
s

W
or

kw
ea

r &
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



02.0980
James & Nichholo son | JN 980

0202222.009977779
Jaaamemmees & & & & NNiN chollsosoonn | | JNJ  9799

0202.0.0034
James & & Nicholson | JN 34

02.00000093999993939 44
JaJJJ mess & &&&& &&&& NiNiNichchchhhhooolssosos nnn | JN 93434443444

0202.0.0569
James & & NiN cholson | JN 5699

02020202.00. 56666888
Jaamesssss & & & NNiNNNiNNNN chc olsoonn || JNJNJN 5556868686866

FlammgarnSl b YarnFlammgarnFlammgarnSFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

Flammgarnl b přízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

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

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

50 1 € 22,–/Kč 565,–

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

50 1 € 22,–/Kč 565,–

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

50 10 € 17,90/Kč 460,–

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

50 10 € 17,50/Kč 450,–

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

50 1 € 21,50/Kč 555,–

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

50 1 € 21,50/Kč 555,–
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02.0708
James & Nichhhholoololsoos nn n || JJN 708

0202.000.07077 7
Jameesss & Nicholson | JN 7070700

02.07710
James & NiNichc olson | JN 710100

0202.0.0707099
JJamemess & & NiNichchololsoson | JJNJJ 77090

02.0966
James & Nicholson | JN 966

02.09696555
James & & NNNicchoolooo son || | | | JNJNJJNJN 99965

mit UV-Schutz
s UV ochranou
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz

it UV-Schutz
s UV ochran
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz

Pima Baumwolle
ma cottpima bavlna

ma Baumwol
ma Baumwol
pima cotton
pima cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

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

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

50 1 € 22,80/Kč 585,–

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

50 1 € 22,80/Kč 585,–

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

50 1 € 20,40/Kč 525,–

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

50 1 € 20,40/Kč 525,–

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

50 1 € 32,50/Kč 830,–

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

50 1 € 32,50/Kč 830,–
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002.0026
Jaames & Nichchcholson | JNNNN 26

022.0029
Jamem s & Nicholsososooson | JN 29

02.00227
James & NiN cholson  || JNJJJJ  27

02.0351
James & Nicholsoooon | JN 333515155

02.01181 0 Jamemess s & & &
Nicholllssson | JNJN 1118080808

022.0.0147
Jamees & Nichchhcholoololsooonnn nnn | JN 147

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio
designed foigned fo

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
geeignetignet

Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

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

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

50 5 € 16,90/Kč 435,–

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

50 5  € 20,–/Kč 515,–

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

50 5  € 16,90/Kč 435,–

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

50 10 € 11,60/Kč 300,–

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

50 10  € 16,40/Kč 420,–

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

50 5  € 20,40/Kč 525,–
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02.0988
James & Nicholson | JNN 988

00202.000.0.09989887777
Jamememeeesssss & & && NNNiN chollsoson nn || JNJNN 99878

02.0986
James & Nichollsson | JNN 9986666

0002000 .0.0.00988898985
JJJaaJ memememesss &&& & NiN cholson | JJNJNJN 99858585

n
Spray Print - colour may 

Spray Prin

bleed during washi gtisk nástřike
ray Print - colour m
ray Print - colour m

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

barvy se mohou vypírat
k nn ableed during washing 

bleed during washing
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten
kann ausbluten

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

02.0988 James & 
Nicholson | JN 988
Pánské polo „Gypsy“
140g/m², 100% bavlna, žerzej
přiléhavý střih, látkový límec,
nápadná technika potisku, dlouhá
knofl íková léga, malá náprsní kapsa, 
vypírací barva, může při praní barvit
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,40/Kč 525,–

02.0987 James & 
Nicholson | JN 987
Dámské polo „Gypsy“
140g/m², 100% bavlna, žerzej
přiléhavý střih, látkový límec,
nápadná technika potisku, dlouhá
knofl íková léga, malá náprsní kapsa, 
vypírací barva, může při praní barvit
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,40/Kč 525,–

02.0986 James & 
Nicholson | JN 986
Pánské polo
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
piqué
polo se 3 knofl íčky a bočními
rozparky, na límečku a manžetách 
proužky v kontrastních barvách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,–/Kč 515,–

02.0985 James & 
Nicholson | JN 985
Dámské polo
190g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
piqué
mírně vypasovaný střih, 5 knofl íčků, 
boční rozparky, na límečku a manže-
tách proužky v kontrastních barvách
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,–/Kč 515,–

graphite

grey

dusty olive

fern green

light yellow

terra

red

chili

horizon blue

denim

atlantic

turquoise

white/navy

black/white

fern green/
white

sun yellow/
white

pink/white

tomato/white

navy/white

turquoise/
white

77

Po
lo

s
Sw

ea
ts

Sp
or

ts
 &

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

Un
de

rw
ea

r,
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

T-
Sh

irt
s

W
or

kw
ea

r &
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



20.K245
Kariban | K245

2020202222 .K.K2552
Kariiiiibabbababbb n | K2K 52

20.K232232322222
Kariban | K232333

20.K22226666
Kariban | K2K2K22226262

20.KK2333377
KaKaKaribabababab nn | K2K 37

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

20.K245 
Kariban | K245
Pánské piqué polo
220g/m², 100% bavlna
léga se 2 knofl íčky, dvojitě pletený
límeček uvnitř v kontrastní barvě,
kontrastní lem u krku, na konci 
rukávů jsou pletené manžety, boční 
rozparky s kontrastními prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 25,40/Kč 655,–

20.K252 
Kariban | K252
Dámské kontrastní polo
220g/m², 100% bavlna
mírně vypasované polo s 5 knofl íč-
ky, boční rozparky, dvojitě pletený
límeček uvnitř v kontrastní barvě
a kontrastní lem u krku, na konci
rukávů pletené manžety
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 21,70/Kč 560,–

Dvoubarevné polo „Flag“
220g/m², 65% polyester, 35% piqué bavlna, žerzej
dvoubarevné polo se 3 knofl íčky, plochý límeček, boční roz-
parky, dvojitě prošité lemy, na bocích jsou panely v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 17,75/Kč 455,–

Basebalové polo
200g/m², 100% bavlna, piqué
2 knofl íčky, kontrastní raglánové rukávy, dvojitě prošité lemy,
příjemný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5  € 18,–/Kč 465,–

Pánské žerzejové polo tričko „Ray“
210g/m², 100% bavlna
pánské pruhované žerzejové polo, košilový límeček, 3 knofl íč-
ky a boční rozparky, na konci rukávů jsou manžety
M – L – XL – XXL

20 5  € 23,20/Kč 595,–
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20.K209
Kariban | KK209

20.K21111000
Kariibaban ||||| KK2K210100

20.K241
Kariban | K241

202020.K.K.K24242
KKaKaribann | K22222244442

20202020 KK.KK242424240000
Kariban | K2KKK 40

20.K239
Kariban | K239

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

20.K209 
Kariban | K209
Pánské bio piqué polo
220g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna, OCS Blended, u heather
barev - 20% polyester, heather grey
- 30% viskóza
límec a manžety na rukávech
žebrovaný úplet, zpevňující lemovka 
kolem krku, léga se 3 knofl íky tón 
v tónu, neutrální velikostní label,
zesílené boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 14,90/Kč 380,–

20.K210 
Kariban | K210
Dámské piqué polo z organické 
bavlny
220g/m², 100% OCS 100 certifi -
kovaná bio bavlna, u heather (OCS
Blended) barev 20% polyester, 
heather grey 30% viskóza
límec a manžety na rukávech
žebrovaný úplet, zpevňující lemovka 
kolem krku, léga se 4 knofl íky tón 
v tónu, neutrální etiketa, zesílené
boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,90/Kč 380,–

20.K241 
Kariban | K241
Pánské polo
220g/m, 100% bavlna
kontrastní zdobný proužek na 
límci a bočních rozparcích, léga se 3
knofl íky, dvojitý šev, lze prát na 60°
(oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 17,75/Kč 455,–

20.K242 
Kariban | K242
Dámské polo
220g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, léga se 2
knofl íčky, plochý límeček a boční 
rozparky, uvnitř límečku kontrastní 
lem, lze prát na 60° (oxford grey: 
40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 16,05/Kč 410,–

20.K239 
Kariban | K239
Pánské elastické polo
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
úpletový límeček se zpevňující 
lemovkou u krku, boční rozparky, 
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky,
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 21,80/Kč 560,–

20.K240 
Kariban | K240
Dámské elastické polo „Brooke“
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, úpletový límeček
se zpevňující lemovkou u krku, boč-
ní rozparky, léga se 2 stejnobarev-
nými knofl íčky, dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 18,40/Kč 475,–
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20.2200000
Kariban ||| KVK 22222000

202000 2.2.22202011
Karriirr babababaan n nn || KVK 22220101

20.K243
Kariban | K243

202020 K.K242444444
Kariban | KK2KK 44

20.K227
Kariban | K227

20.K238
Kariban | K238

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

20.2200 
Kariban | KV2200
Pánské „vintage“ polo
220g/m², 100% předepraná bavlna
ve vintage stylu, 2 kontrastní 
knofl íčky, boční rozparky, dvojitě
prošité, uvnitř límečku módní lem v 
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 24,80/Kč 635,–

20.2201 
Kariban | KV2201
Dámské „vintage“ polo
220g/m², 100% předepraná bavlna
ve vintage stylu, 2 kontrastní 
knofl íčky, boční rozparky, dvojitě
prošité, uvnitř límečku módní lem v 
kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,30/Kč 600,–

20.K243 
Kariban | K243
Pánské polo s dlouhým rukávem
220g/m², 100% bavlna
polo s dlouhým rukávem a 3
knofl íčky, boční rozparky a elastické
žebrované manžety, uvnitř límečku
je kontrastní lem, lze prát na 60°
(oxford grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 21,20/Kč 545,–

20.K244 
Kariban | K244
Dámské polo s dlouhým rukávem
220g/m, 100% bavlna
mírně vypasovaný střih, žebrovaný
límeček, kontrastní proužek na
límci a bočních rozparcích, léga se
2 knofl íky, lze prát na 60° (oxford
grey: 40°)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 17,75/Kč 455,–

20.K227 
Kariban | K227
Pánské žerzejové polo
180g/m², 100% česaná bavlna
klasický límeček, 4 knofl íčky, skryté
stehy na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 14,70/Kč 380,–

20.K238 
Kariban | K238
Dámské žerzejové polo
180g/m², 100% česaná bavlna
mírně zúžené, žerzejový hladký
límeček, 3 stejnobarevné knofl íčky, 
dvojitě prošité lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 12,20/Kč 315,–
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10.566666MMMMM
Russell | 5556565 6M

10010..566F
RuRuRRuRR sssssss eeelee l | 566F

1010010.5...59999999MMM
RuRuRuRusssss elllll ||||| 5955595 99M99M

1010.55557777MMMM
RuRusselellll l ||| 57575777M7

10111 .557777FF
RRRussss ell | | 575 7FF

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

10.566M 
Russell | 566M
Pánské elastické polo
210g/m², 95% piqué bavlna, 5%
Lycra®
postavu zdůrazňující střih, plochý
úpletový límec, léga se 3 kontrast-
ními knofl íky, zpevňující lemovka,
boční rozparky.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 21,70/Kč 555,–

10.566F 
Russell | 566F
Dámské elastické polo
210g/m², 95% piqué bavlna, 5%
Lycra®
postavu zdůrazňující delší střih,
plochý úpletový límec, léga se 4
knofl íky v kontrastních barvách,
zpevňující lemovka, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 21,70/Kč 555,–

Piqué polo
215g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Odolná tkanina, plochý úpletový límec a okraje rukávů s
dvojitým strukturovaným páskem, zesílené stehy na ramenou,
boční rozparky, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL* – 6XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 15,45/Kč 395,–

Pánské polo
215g/m², 100% česaná bavlna
Léga se 3 knofl íky, úpletový límeček, rukávy bez patentů a
lem krku dvojitě obšité, lemovka kolem krku a boční rozparky
hřebenovitě prošité, náhradní knofl ík, možno prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 6  € 20,–/Kč 515,–

Dámské polo
215g/m², 100% česaná bavlna
Léga se 2 knofl íky, úpletový límeček, rukávy bez patentů a
lem krku dvojitě obšité, lemovka kolem krku a boční rozparky
hřebenovitě prošité, náhradní knofl ík, možno prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 20,–/Kč 515,–
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10.539B
Russell | 539B

1010.5.5399FF
RRuussssseeellll | 535353999F99

10.539M
Russell | 539M

1010..5.5.55699L
RuRusseeeleee l || 565 9LL

100.56999FFF
Russell | 55569FFFFFF

100.56969MM
RuR ssseell | 569M

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

Dětské polo
215g/m², 65% polyester, 35% piqué bavlna
Krátký rukáv, jedinečná dvojitá vazba příze, zpevňující lemov-
ka u krku, snadná údržba
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 13,30/Kč 340,–

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

36 6  € 16,–/Kč 410,–

Polo tričko
215g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Zesílené stehy na ramenou, jedinečná dvojitá vazba příze, 
zpevňující lemovka kolem krku, ideální také jako pracovní 
polokošile, náhradní knofl ík.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL** – 6XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 16,–/Kč 410,–

Polo s dlouhým rukávem
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky, zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS* – S – M – L – XL – XXL
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 17,35/Kč 445,–

Dámské polo
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky, zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 14,65/Kč 375,–

Polo piqué
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky, zesílené stehy
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 14,65/Kč 375,–
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25.1310
SOL'S | People

255.1113363622
SOSOSOL''SS | SpSpSpS riring II

25.1345
SOL'S | Summer Kids IIII

25.133333333 8
SOL'S | PPaPaPPP ssionn

25.1.1. 34422
SOL'SS S | Suummer IIII

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

25.1310 
SOL'S | People
Dámské polo
210g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, jemně žebrovaný 
límec a manžety rukávů, lemovka ve
výstřihu, 4 stejnobarevné knofl íky, 
dolní lem s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,70/Kč 375,–

25.1362 
SOL'S | Spring II
Pánské polo
210g/m², 100% česaná bavlna
jemně žebrovaný límeček, zesílená
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL* –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 14,70/Kč 375,–

Dětské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
žebrovaný límeček, lemovka u krku, vyztužená léga se 3
stejnobarevnými knofl íčky, boční rozparky
 4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

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

50 5  € 9,30/Kč 240,–

Dámské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, žebrovaný límeček, lemovka u krku, vyztu-
žená léga se 4 stejnobarevnými knofl íčky, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 9,50/Kč 245,–

Pánské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
žebrovaný límeček, lemovka u krku, vyztužená léga se 3
stejnobarevnými knofl íčky, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 9,50/Kč 245,–
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22525.1134
SOSOSOSOS LLLL'S | Perfect Men

25.1135
SOL'S | Perfect Women

25.2087
SOL'S | Perfecect LSLL MMenn

25.2083
SOL'S | Perfect t LSLSLSSSSL LLL WoWoWWW mememeen

25.1317
SOL'S | Podium

25.1353
SOOOL'L S | WiW ntnterer II

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

25.1134 SOL'S 
Perfect Men
Pánské polo
180g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, pletený límec a man-
žety na rukávech, léga s 2 knofl íčky,
1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,95/Kč 305,–

25.1135 SOL'S 
Perfect Women
Dámské polo tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý delší střih, pletený límec
a manžety na rukávech, léga s 3
knofl íčky, 1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 11,95/Kč 305,–

25.2087 SOL'S 
Perfect LSL Men
Pánské Polo dlouhý rukáv
100% česaná bavlna
1x1 žebrovaný límec a lemy, léga
se 2 knofl íky, pásek kolem krku,
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 16,15/Kč 415,–

25.2083 SOL'S 
Perfect LSL Women
Dámské Polo dlouhý rukáv
100% česaná bavlna
Projmutý střih, 1x1 žebrovaný límec, 
léga se 3 knofl íky, pásek kolem 
krku, Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 16,15/Kč 415,–

25.1317 SOL'S 
Podium
Dámské polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná bavlna
4 knofl íčky tón v tónu, žebrovaný
límeček, boční rozparky, zpevňující 
lemovka u krku
S – M – L – XL

50 5 € 21,40/Kč 550,–

25.1353 SOL'S 
Winter II
Pánské polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná bavlna
zesílená léga s 3 knofl íčky tón v 
tónu, rovný lem s bočními rozparky, 
náhradní knofl ík na etiketě, lemovka
u krku
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 21,40/Kč 550,–
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2525252 .2.222200080880800 111
SOSSOOL'LL'L'L SSSS || PPaPaPP nanaaaame Menen

225525.2.222222208080 2222
SOSOOOS L'L''L SSSSSSS || PaPPaPannnananaame Womommmeen

25.1708
SOL'S | Phoenininix Men

25.1709
SOL'S | Phoeeeninix x WoWommmenn

25.1706
SOL'S | Brandy Mennn

25.1770707 7
SOL'SSS || BrBrandy WWWWommmmene

gepunktete

Piquéstodot patterngepunktegepunkte

Pi uéstoffPi uéstoff
ntíkovaná 

gepunkteter 
gepunkteter
gepunkteter
gepunktet
gepunkteter

e
piqué látka
Piquéstoff Piquéstoff dot patterndot patte
Piquéstoff Piquéstoff Piquéstoff Piquésto

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

25.2081 SOL'S 
Paname Men
Pánské piqué polo melír
60% bavlna, 40% polyester
Léga se 3 knofl íky, žebrovaný límec
a lemy s kontrastními proužky, bez
labelu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 23,30/Kč 600,–

25.2082 SOL'S 
Paname Women
Dámské piqué polo melír
60% bavlna, 40% polyester
Léga se 3 knofl íky, žebrovaný límec
a lemy s kontrastními proužky, bez
labelu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 23,30/Kč 600,–

25.1708 SOL'S 
Phoenix Men
Pánské piqué polo stretch
220g/m², 95% česaná ringspun
bavlna, 5% elastan
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka 
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 23,10/Kč 595,–

25.1709 SOL'S 
Phoenix Women
Dámské piqué polo stretch
220g/m², 95% česaná ringspun
bavlna, 5% elastan
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka 
u krku, léga s 5 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 23,10/Kč 595,–

25.1706 SOL'S 
Brandy Men
Pánské piqué polo
180g/m², 100% česaná ringspun
bavlna
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka 
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, puntíkový vzor, 
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 19,70/Kč 505,–

25.1707 SOL'S 
Brandy Women
Dámské piqué polo
180g/m², 100% česaná ringspun
bavlna
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka 
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, puntíkový vzor, 
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 19,70/Kč 505,–
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25.0576
SOL'S | Patriot

225255522 .14440040407
SSSOOSOOL'L'LL SS | PPaPaaP trt iot Womeen

25.0574
SOL'S | Portland MMMMene

2252 .0557555 5
SOSOL'S | Portlandnddddd Women

25.1369
SOL'S | Prince

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

25.0576 
SOL'S | Patriot
Pánské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 2 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním 
švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 20,90/Kč 540,–

25.1407 
SOL'S | Patriot Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 3 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním 
švu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,90/Kč 540,–

Pánské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
2 bílé knofl íčky, boční rozparky, 1x1 žebrovaný límeček a 
manžety na rukávech, léga a boční rozparky s kontrastním
twill lemem, 1 náhradní knofl íček v bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 19,15/Kč 490,–

Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
4 bílé knofl íčky, boční rozparky, 1x1 žebrovaný límeček a
manžety na rukávech, léga a boční rozparky s kontrastním
twill lemem, 1 náhradní knofl íček v bočním švu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 19,15/Kč 490,–

Dvoubarevné piqué polo
190g/m², 100% česaná bavlna
2 knofl íčky tón v tónu, kontrastní límeček a lem na rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 19,60/Kč 505,–
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25.0571
SOL'S | Prime Mennn

252 .057733
SOSSOOSSOOL'S | Primmee Womenn

25.1366
SOL'S | Practice Women

25.1365
SOL'S | Practicececece

25.0578
SOL'S | Pasadena Womenenne

25 0.0577777
SSSSOL'S | PaPaPaPasadenaa Men

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

25.0571 
SOL'S | Prime Men
Pánské piqué polo
200g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
3 stejnobarevné knofl íčky, 1x1
žebrovaný límeček a manžety na ru-
kávech, zesílené švy v oblasti ramen,
1 náhradní knofl íček v bočním švu,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

50 5 € 15,10/Kč 390,–

25.0573 
SOL'S | Prime Women
Dámské piqué polo
200g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
3 stejnobarevné knofl íčky, 1x1
žebrovaný límeček a manžety na ru-
kávech, zesílené švy v oblasti ramen,
1 náhradní knofl íček v bočním švu,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,10/Kč 390,–

25.1366 
SOL'S | Practice Women
Dámské piqué polo
270g/m², 100% česaná bavlna
4 stejnobarevné knofl íčky, klasický
žebrovaný límeček, boční rozparky, 
na rukávech a límečku je úzký
proužek v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,10/Kč 645,–

25.1365 
SOL'S | Practice
Pánské golfové polo
270g/m², 100% česaná bavlna,
piqué
3 stejnobarevné knofl íčky, klasický
žebrovaný límeček, boční rozparky, 
na rukávech a límečku je úzký
proužek v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,10/Kč 645,–

25.0578 SOL'S 
Pasadena Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% piqué bavlna
vypasovaný střih, 3 knofl íčky, plochý 
žebrovaný límeček, boční rozparky, 
na rukávech a límečku kontrastní 
proužky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 18,95/Kč 485,–

25.0577 
SOL'S | Pasadena Men
Pánské piqué polo
200g/m², 100% piqué bavlna
vypasovaný střih, 3 knofl íčky, plochý 
žebrovaný límeček, boční rozparky, 
na rukávech a límečku kontrastní 
proužky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 18,95/Kč 485,–
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25.1377
SOL'S | Prescott Men

2552555.11..13376
SOSOSOSOOL'S || PrrPrreseee cotttt WWomommen

05.9050
Stedman | Polo „Henry“

05.9151 0
Stedman | Polooo „„„„HaHHH nna“a“““

05.3100
Stedman | Polo WWomomomoomo enen

0505.3.3000 0000
Stteeedee mam nn | PoPoPooooololololo MMMMenne

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

25.1377 SOL'S 
Prescott Men
Pánské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
bavlna
zpevňující lemovka u krku, 3
stejnobarevné knofl íčky, žebrovaný 
límeček
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,95/Kč 305,–

25.1376 SOL'S 
Prescott Women
Dámské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
bavlna
žebrovaný límeček, 3 knofl íčky,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 11,95/Kč 305,–

05.9050 Stedman
Polo „Henry“
Pánské polo „Henry“
225g/m², 100% česaná piqué
bavlna
2 stejnobarevné knofl íčky, plochý 
rib límeček, boční rozparky a na ru-
kávech manžety, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 12,55/Kč 320,–

05.9150 Stedman
Polo „Hanna“
Dámské polo „Hanna“
170g/m², 100% česaná piqué
bavlna
mírně vypasované polo s 5 stejnoba-
revnými knofl íčky, plochý rib límeček
a rukávy bez manžet, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL

24 6 € 11,20/Kč 290,–

05.3100 Stedman
Polo Women
Dámské piqué polo
170g/m², 100% piqué bavlna
pletený límeček, bez manžet na
rukávech, 2 stejnobarevné knofl íky
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 10,30/Kč 265,–

05.3000 Stedman
Polo Men
Pánské piqué polo
170g/m², 100% piqué bavlna
polo se 2 knofl íčky- imitace želvovi-
ny, bez manžet na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 10,30/Kč 265,–
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18.1407
TeT e JaJays | 1407

181881 .1408
TTeTeTeTeee ee e Jays | 14044408

18.1400
Tee Jays | 1400

181818188 1111.1.14040404000401111
TeTee e JaJaysyssysss ||| 1111404040111

18.14022
Tee Jays || 1402

1888.11.1404404 3
Tee e e JaJJJ yss ||| 140003333

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

18.1407 
Tee Jays | 1407
Pánské Heavy Luxus Stretch Stripe Polo
95% česaná bavlna předepraná proti srážení, 5%
elastan, minipiqué
Lehce projmutý střih, proužkovaný pletený límec
s Lycrou®, zesílená knofl íková léga se 3 knofl íky 
tón v tónu, dvojité švy na ramenou, rukávech a
lemu, pásek na ramenou a kolem krku, prouž-
kované žebrované manžety na rukávu, boční 
rozparky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 27,90/Kč 715,–

18.1408 
Tee Jays | 1408
Dámské Heavy Luxus Stretch Stripe Polo
95% česaná bavlna dvakrát předepraná proti
srážení, 5% elastan, minipiqué
Lehce projmutý střih, proužkovaný pletený límec
s Lycrou®, zesílená knofl íková léga se 3 knofl íky 
tón v tónu, dvojité švy na ramenou, rukávech a
lemu, pásek na ramenou a kolem krku, prouž-
kované žebrované manžety na rukávu, boční 
rozparky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 27,90/Kč 715,–

18.1400 
Tee Jays | 1400
Heavy piqué polo
215g/m², 100% předepraná česaná bavlna
pletený límeček, zesílená léga s 2 knofl íky tón v
tónu, dvojité prošití na ramenou, průramcích a 
lemu, žebrové manžety rukávů, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 18,55/Kč 475,–

18.1401 
Tee Jays | 1401
Dámské polo
215g/m², 100% předepraná česaná bavlna
lehce vypasovaný střih, léga s 4 knofl íky tón v 
tónu, zpevňující lemovka, boční rozparky, lze
prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 18,55/Kč 475,–

18.1402 
Tee Jays | 1402
Pánské polo
215g/m², 100% předepraná česaná bavlna
kontrastní proužek na spodní části límce a na 
rukávech, léga se 2 knofl íky tón v tónu, dvojitě 
prošitá ramena, rukávy a lem, boční rozparky, lze 
prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 25,40/Kč 655,–

18.1403 
Tee Jays | 1403
Dámské Piqué polo
215g/m², 100% předepraná česaná bavlna
kontrastní proužek na spodní části límce a na 
rukávech, léga se 4 knofl íky tón v tónu, dvojitě 
prošitá ramena, rukávy a lem, boční rozparky, lze 
prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 25,40/Kč 655,–
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188888.1.1.1.141414141000000
TeTeTeTeeeeeeeee JaJaJaaaJ ysysyss |||| 11111144114444 0

1818.111414122
TeTeeee JaaaJaaysys || 141141222

18.1406
TeTeee Jaays | 1406

1818.00141466
Tee Jayss ||| 111146

181111 .22404040000
Tee e JaJaJaJaaysysysyys || 224004 0000

Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

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

18.1410 
Tee Jays | 1410
Fashion Luxus Stretch Polo
95% česaná bavlna dvakrát pře-
depraná proti srážení, 5% elastan,
minipiqué
Projmutý střih, button down stojá-
ček ze stejného materiálu, elegantní 
úzké manžety, delší záda s bočními
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 28,30/Kč 725,–

18.1412 
Tee Jays | 1412
Fashion Luxus Stretch Polo 
dlouhý rukáv
95% česaná bavlna dvakrát pře-
depraná proti srážení, 5% elastan,
minipiqué
Projmutý střih, button down stojá-
ček ze stejného materiálu, elegantní 
úzké manžety, delší záda s bočními
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 35,50/Kč 910,–

Pánské elastické polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 3 knofl íčky, 
Lycra® na manžetách rukávů, zpevněná lemovka u krku a
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 33,–/Kč 855,–

Dámské luxusní piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 5 knofl íčky, 
Lycra® na manžetách rukávů, zpevněná lemovka u krku a 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 33,–/Kč 855,–

Pánské piqué polo s kapsou
185g/m², 60% předepraná bavlna, 40% polyester
pletený límeček, lemovka u krku, léga s 2 knofl íky perleťového
vzhledu, našitá náprsní kapsa, dvojité prošití na ramenou,
rukávech a lemu, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1  € 20,50/Kč 525,–
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181818.11114040405
TeTTTee Jays | 14055

181818.0.0.0141414555
TeTeTeTeeee JaJaJaysysyys || 11145454555

1888.1440
Tee JaaaaJ ys | 14400

18.1441
Tee Jays | 1441

Pima Baumwolle
ma cottpima bavlna

ma Baumwol
ma Baumwol
pima cotton
pima cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

Pima Baumwolle
pima bavlna
ma Baumwol
ma Baumwol
pima cotton
pima cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

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

18.1405 
Tee Jays | 1405
Pánské luxusní elastické polo
tričko
215g/m², 95% předepraná bavlna,
5% elastan
lehce vypasovaný střih, pletený
límeček s Lycra®, zesílená léga s 3
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá
ramena, rukávy a lem, lemovka u 
krku, žebrový úplet na manžetách
rukávu, boční rozparky, lze prát 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,40/Kč 680,–

18.0145 
Tee Jays | 145
Dámské luxusní elastické polo
215g/m², 95% bavlna, 5% elastan
zesílená léga s 5 knofl íky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,40/Kč 680,–

18.1440 
Tee Jays | 1440
Pánské Polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká 
léga se 4 perleťovými knofl íky, ze-
sílené švy na ramenou, velmi měkká 
hladká látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 30,50/Kč 790,–

18.1441 
Tee Jays | 1441
Dámské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká 
léga s 5 perleťovými knofl íky, zesí-
lené švy na ramenou, velmi měkká
hladká látka
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 30,50/Kč 790,–
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Sweats
 je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost – vysokou

savost, příjemný dotek, výborná barvitelnost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným 
povrch
Ringspun bavlna je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“
vlákno.

Ošetření proti srážlivosti – tato metoda  se používá pro
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-
tované tolerance

Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Polybavlna – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou
materiálů

Viskóza – umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), často oz-
načováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar,
velmi kompatktní  vzhled, vhodné pro barvení a potisk

Jersey – hladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšný materiál, 
hladká vnější a strukturovaná vnitřní vrstva.
U mikin je obvyklé zapracování dalšího vlákna pro získání teple-
jší a silnější vrstvy materiálu.

Česaná vnitřní strana – vnitřní strana je před zpracováním 
česaná, aby se dosáhlo typické měkké a hřejivé vnitřní strany 
látky

French terry – vnitřní strana není česaná, mikina není tak měk-
ká a hřejivá, zato má ale lepší tvar

Rib – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,
vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib
(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x
pravá očka

Slub – kombinuje vlákna s různou tloušťkou, čímž vzniká efekt
melír

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě bare-
vných vláken

Certifi kace:
Mikiny z bio-bavlny nabízí značka KKariban. 
Všechny značky v této kategorii majjí Oeko-Tex standard 
100 certifi kaci. U jednotlivých certififi kátů se dá zjistit, 
které artikly jsou certifi kovány.

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

174 vzorů polokošil
12 novinek

28 nových barev u stávajících
výrobků

Top prodejné artikly

K dostání pro pány,  dámy i děti

Gramáž materiálu v této kategorii 
se pohybuje mezi 240 a 380g/m².
Heavy  - těžké mikiny od 300g/m²

lze prát na 60°

Neutrální velikostní etiketa ( etiketa 
se značkou) za krkem

Tubusovitý střih/ boční švy –
pokud není uvedeno jinak, jsou
všechny modely sešité na boku pro
lepší střih. Artikly bez bočních stehů 
jsou označeny jako tubusovité nebo
bez bočních švů.

Set-in rukávy jsou klasicky rovně
vsazené rukávy

Raglánové rukávy – našité od
výstřihu diagonálně



01.06220
B&C | Hooooooded

01.0681
B&C | Hooded/kids

01.0610
B&C | Open HHHHem

01.ID0222
BB&C | ID.00002 80/0///20

01.ID033
B&C | ID.0033 80/20

01.ID04
&CB&C | ID.000400  80//2220

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

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se stahovací šňůrkou, konstrukce vlákna 
PST, jemný měkký povrch, klokaní kapsa má vpředu zesílené
stehy, dvojitý šev na ramenou a rukávech
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 25,30/Kč 650,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dvouvrstvá kapuce bez stahovací šňůrky, PST struktura příze,
jemný měkký povrch, zesílené stehy na klokaní kapse a rame-
nou, výstřih s plochým stehem
 3-4      5-6      7-8     9-11   12-14

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

20 5  € 19,–/Kč 490,–

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
PST tkaní, měkký dotek, boční rozparky, elastický lem výstřihu 
1x1 rib
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 23,20/Kč 595,–

Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
moderní střih, lemy kolem krku, rukávů a dolního okraje s
elastanem, bez bočních švů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 15,80/Kč 405,–

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
bez bočních švů, zateplená kapuce se stahovací šňůrkou,
klokaní kapsa, na rukávech elastické manžety 1x1 žebrování,
na průramcích a ve výstřihu plochý šev
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 20,–/Kč 515,–

Pánská mikina - 1/4 zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoký stojací límec, 1/4 zipem, na lemech elastické manžety,
1x1 rib, chránič brady u zipu, uvnitř mikiny česaný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 24,–/Kč 615,–

white*

black*

steel grey

heather grey

brown

khaki

real green

red*

sorbet

burgundy

very turquoise

royal blue

navy*

diva blue

white

black

real green

red

sorbet

very turquoise

royal blue

navy

white

black

heather grey

navy

white

black*

anthracite

heather grey*

forest green

kelly green

chili gold

orange

red

wine

light blue

royal blue

navy*

black

heather grey

red

navy

white

black*

anthracite

heather grey*

forest green

kelly green

chili gold

orange

red

wine

atoll

royal blue

navy*
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01.III202
B&C | ID.202 550//555055

001.I.I202033
B&&&&CC | IDD.220303 55550/50

01.06000
BB&C | Set t t In

01.0680
B&C | Set In /kids

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

01.I202 
B&C | ID.202 50/50
Mikina
270g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
náplety kolem krku a rukávů 1x1 rib
s elastanem, klasické vsazení ruká-
vů, uvnitř česaný materiál, neutrální 
label s označením velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

40 10 € 12,–/Kč 310,–

01.I203 
B&C | ID.203 50/50
Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
boční švy, kapuce se stahovací šňůr-
kou, náplety kolem krku a rukávů 
1x1 rib s elastanem, klasické vsazení 
rukávů, klokaní kapsa, uvnitř česaný
materiál, neutrální label s označením
velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

30 10 € 16,90/Kč 435,–

01.0600 
B&C | Set In
Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch, 
na rukávech a kolem krku elastické
manžety 1x1 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 19,–/Kč 490,–

01.0680 
B&C | Set In /kids
Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch, 
na rukávech a kolem krku elastické
manžety 1x1 rib, tkaná etiketa pro
jmenovku
  3-4      5-6      7-8     9-11   12-14
98/104  110/116  122/128  134/140  146/152   

30 5 € 13,20/Kč 340,–

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

white*

black*

steel grey

heather grey*

sand

bottle green*

gold

red*

royal blue*

navy*

white

black

heather grey

red

royal blue

navy
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01.0647 B&B C 
Hooded Fulllll l l Zip /meeenee

01111.0.0646422 B&B&C C 
Hooododededed FFululll ZZipp /wwomomenennn

01.0682 B&C  B&C
Hooded Full Zip /kids

01.000646464555
B&C | MoMoMonsnnster /m/// en

01.06646 1
B&C | WWoWoW nderr /////wowww men

01.0646
B&C | Spiderrr /men

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

Pánská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stahovací šňůrka v kapuci, krytý stejnobarevný zip, jemný
měkký povrch materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 32,–/Kč 820,–

Dámská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, stahovací šňůrka v kapuci, krytý stejnoba-
revný zip, jemný měkký povrch materiálu, 2 kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 32,–/Kč 820,–

Dětská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kapuce bez stahovací šňůrky, PST struktura materiálu, měkký 
povrch, stejnobarevný skrytý zip
  3-4      5-6       7-8      9-11    12-14
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152  

20 5  € 24,–/Kč 615,–

Pánská mikina na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
PST konstrukce materiálu, měkký a jemný povrch, kapuce a 
klokaní kapsa, manžety rukávů a lem mikiny - žebrový lem
2x2, vsazené rukávy s plochým stehem
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 34,50/Kč 885,–

Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, kapuce zateplená hladkou pleteninou, měk-
ký povrch, efekt řasení na kapsách a rukávech, lemy rukávu i
těla žebrovaný úplet, 2x2 zip s jezdcem ve tvaru hvězdy
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 26,20/Kč 675,–

Pánská mikina na zip, stojáček
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, PST příze, měkký povrch, dvě kapsy všité
do bočních stehů, na konci rukávů a kolem krku elastické 
manžety 2x2 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 34,–/Kč 910,–

black*

heather grey*

red*

royal blue

navy*

black*

heather grey*

red*

royal blue

black

heather grey

red

royal blue

navy

white*

black*

heather grey

red*

navy*

white*

black*

heather grey

red*

navy*

black

red

navy
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01.2275
B&CC | DNM Starlight /men

01.2375
B&C | DNM Starlight /women

01.2480
B&C | DNM Universe /men

01.2580
B&C | DNM Universe /womenB&C | DNM U i /

01.2083
B&C | DNM Invincible /men

01.2183
B&C | DNM Invincible /women

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

01.2275 B&C | DNM 
Starlight /men
Pánská mikina - raglán DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
raglánový rukáv, výstřih a tělo s
lemem 1x1 žebrový úplet, Vintage
vzhled, vypírající se barvy
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 25,40/Kč 650,–

01.2375 B&C | DNM 
Starlight /women
Dámská mikina - raglán DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
lehce vypasovaný střih, raglánový
rukáv, výstřih a tělo s lemem 1x1 
žebrový úplet, Vintage vzhled,
vypírající se barvy
XS – S – M – L – XL

20 5 € 25,40/Kč 650,–

01.2480 B&C | DNM 
Universe /men
Pánská mikina - s kapucí DENIM
280g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
kapuce se stahovací šňůrkou s kovo-
vou koncovkou, lemy rukávů a těla
z žebrového úpletu 1x1, moderní 
boční kapsy dvakrát prošité, materiál 
uvnitř česaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 24,20/Kč 620,–

01.2580 B&C | DNM 
Universe /women
Dámská mikina - s kapucí DENIM
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
lehce vypasovaný střih, kapuce 
se stahovací šňůrkou s kovovou
koncovkou, lemy rukávů a těla z 
žebrového úpletu 1x1, moderní 
boční kapsy dvakrát prošité, materiál 
uvnitř česaný
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 24,20/Kč 620,–

01.2083 B&C | DNM 
Invincible /men
Pánská mikina - raglán DENIM
300g/m², 75% bavlna, 25%
polyester
lem kolem krku, rukávů a těla z
žebrového úpletu 2x2, zdobné ne-
začištěné lemy, módní střih rukávů
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 26,–/Kč 670,–

01.2183 B&C | DNM 
Invincible /women
Dámská mikina - raglán DENIM
300g/m², 75% bavlna, 25%
polyester
vypasovaný střih, lem kolem krku,
rukávů a těla z žebrového úpletu
2x2, zdobné nezačištěné lemy,
módní střih rukávů
XS – S – M – L – XL

20 5 € 26,–/Kč 670,–

chic white

chic black

chic olive

chic denim

chic white

chic black

chic olive

chic denim

dark heather 
moss

dark heather 
red

dark heather 
blue

dark heather 
moss

dark heather 
red

dark heather 
blue

shades of grey

used gold

deep indigo

shades of grey

used gold

deep indigo

F bverlauf
Colour Gradient

bverlaufauf
barevné tónování

F bColour Gradient
Colour Gradient

Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf

F bverlauf
Colour Gradient

F bverlauf
F bverlau

barevné tónování
Colour Gradient
Colour Gradient

Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
Farbverlauf
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06.3739
Bella + Canvas | 3733399

06.7501
Bella + Canvas | 7501

06.39000099
Bella + Caaaanvvvasass ||| 3333339009999

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

06.3739 
Bella + Canvas | 3739
Mikina s kapucí
220g/m², 60% bavlna, 40% polyester
mírně zúžená unisex mikina s kapucí, se stahová-
ním na bílé šňůrky, našitá klokaní kapsa, zapínání 
na bílý zip
XS – S – M – L – XL – XXL

18 0 € 33,50/Kč 855,–

06.7501 
Bella + Canvas | 7501
Svetr s širokým výstřihem
278g/m², 50% polyester, 37, 5% bavlna, umělé
hedvábí: 12, 5% rayon
melírovaná látka, široký výstřih padající z ramen,
široká úpletová lemovka výstřihu a rukávů
S – M – L – XL

12 0 € 29,60/Kč 760,–

06.3909 
Bella + Canvas | 3909
Unisex mikina s kapucí, zip
278g/m², 50% polyester, 37, 5% bavlna, umělé
hedvábí: 12, 5%
vypasovaný unisex střih, dvě kapsy, kapuce na
stahování pomocí šňůrek v kontrastní barvě,
zapínání na zip v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

12 0 € 40,–/Kč 1035,–

black

digital black

asphalt

neon yellow

neon pink

digital blue

neon blue

solid white 
triblend

solid black 
triblend

charcoal black 
triblend

grey triblend

dark red triblend

blue triblend

navy triblend

solid black 
triblend

grey triblend

dark red triblend

blue triblend

navy triblend
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15.1850
Gildan | 1850000

15.1860
Gildan | 1866600000

15.1800
Gildan | 18000

15.1866L
Gildan | 1186000FFL

15.185B
Gildan | 18500B

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

Mikina s kapucí
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
zdvojené stehy, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
elastické žebrované lemy, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 0  € 18,60/Kč 480,–

Mikina s kapucí propínací
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
2 kapsy, elastické žebrované manžety, zapínání na kovový zip,
vsazené rukávy, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 0  € 26,70/Kč 685,–

Mikina
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
dvojité stehy, vsazené rukávy, 1x1 žebrový elastický lem
výstřihu a rukávů, bez bočních švů
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 0  € 13,25/Kč 340,–

15.186L Gildan | 18600FL
Dámská propínací mikina s kapucí
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
vypasovaný střih, nepodšitá kapuce se šňůrkou, manžety 1x1 
žebrový úplet, dvojité prošití na ramenou a lemu, klokaní 
kapsy, kovový skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 0  € 24,20/Kč 625,–

15.185B Gildan | 18500B
Dětská mikina s kapucí
279g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
zdvojené stehy, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
elastické žebrované lemy, klokaní kapsa, bez bočních švů
    S           M          L          XL
110/116   122/128   134/140   146/152  

24 0  € 15,25/Kč 390,–

white*

black*

dark heather

charcoal

military green

sport grey

sand

forest green

heather sport 
dark green

irish green

safety green

gold

safety orange

orange

heather sport 
scarlet red

red

cherry red

antique cherry 
red

heather sport 
dark maroon

dark chocolate

maroon

heliconia

safety pink

light pink

purple

light blue

carolina blue

indigo blue

antique sapphire

heather sport 
royal

royal

heather sport 
dark navy

navy

white* black* sport grey ash

forest green irish green safety green safety orange

red dark chocolate maroon light pink

purple carolina blue royal navy

white*

black*

dark heather

charcoal

sport grey

ash

sand

military green

dark chocolate

forest green

irish green

gold

orange

safety orange

safety pink

heliconia

red

cherry red

antique cherry 
red

maroon

light pink

purple

light blue

carolina blue

indigo blue

antique sapphire

royal

navy

white

black

sport grey

red

azalea

navy

black

sport grey

forest green

irish green

gold

heliconia

red

maroon

light pink

purple

royal

navy
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16.215556
F.O.L. | Liggghththtweweweigggghtht Set-In SSwweaatt

16.21338
F.O.L. | Ligightweweweight Raglaaan SwSwSwSweat

16.2144666
F.FF.F.F.F..O.O.O.L.L. ||| LLadady-y-y Fit LWWW RRRagggaglalalaannnnn SwSSSSwSwSwSwSweaeaeattt

166.4.403038 8 FF.OO.L.L  
Liighghtwtweie ghht t Jog Pantnts

1616.444400000 555 F.F.F O.O.L.L.LL
KiKiKK dsddsds LLLLigighthtweweigighththt JJJJogoggg PPPPanantstst

16.4036 F.O.L. 
Lightweight Shorts

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

Mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
vsazené rukávy, lem výstřihu a rukávů směs bavlna/Lycra®
žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 11,75/Kč 300,–

Mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
raglánový rukáv, lem výstřihu a manžety ze směsi bavlna/
Lycra® - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 11,70/Kč 300,–

Dámská mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
raglánový rukáv, lem výstřihu a manžety ze směsi bavlna/
Lycra® - žebrový úplet
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 12,15/Kč 310,–

Tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
elastický pas se stahovací šňůrou, boční kapsy, rovné nohavice
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 11,85/Kč 305,–

Dětské tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
elastický pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy, otevřené 
nohavice bez manžet
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
116     128      140         152          164

36 1  € 10,50/Kč 270,–

Kraťasy
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
boční kapsy a elastický pas se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 9,95/Kč 255,–
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1616.2.214144444 F.F.O.O.O L.L.L  | LLigi htttwwewew igigighhth  
HoHoHoHoH ododododo dededed SSSweweatat JJacacackekettt

16666.2.21550 0 F.OO.L.. || Ladadyyy-y Fittt 
LW HHHHooo deedd Swweaat Jaackkket

16.2222161 2 F.O.L. | Lighthtweweightt 
Basebaaaallll Sweat Jaccccckkek t

16.21488 FF.F.F..O.O.O.O.OO LL. || LLadada y-y-FiFitt
Lightweight HoHoHoH oodododedeed SSweatat

16.21400 0 F.F.O.O.LL. 
Lightweighhht t Hooddeded SSwweatat

16166.20000009999 FFF.F OOO.LLL. || KKidididdds
Liighghtwt eiighghtt Hoodddededed SSSSSwwwwew at

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

Mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací šňůrkou, raglá-
nový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, 2
postranní kapsy, skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 21,30/Kč 545,–

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací šňůrkou, raglá-
nový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, 2 
postranní kapsy, skrytý zip
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 17,35/Kč 445,–

Baseball bunda
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, zapínání na zip v barvě látky, 2 boční kapsy, lem
kolem krku a rukávů úplet 1x1 rib s Lycra®, raglánový střih
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 21,10/Kč 545,–

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
vypasovaný střih, kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací 
šňůrkou, raglánový rukáv, žebrové úplety ze směsi bavlna/
Lycra®, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 15,30/Kč 395,–

Raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací šňůrkou, raglá-
nový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, 
klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 15,15/Kč 390,–

Dětská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce bez stahovací šňůrky, raglánový rukáv, manžety ze 
směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, klokaní kapsa
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
116     128      140         152          164

24 1  € 12,80/Kč 330,–
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16616 22.2030303222
F.F.F.F O.O.O.O LL.L.L || PPPPrereremmium Zipipippp NNNNNNNecececccececkkkkk SwSwSwSSweaeaeatt

1616.2.222222222 8
F.F.F O.O.O.O.O L.L.LLL || PPPPreremim umumum SSSSSwewewewew atat JJJacacacacacackkekekekek tttt

166661 2.21111166666
F.F.O.O.L.L. || Premiumummm LLLLaadady-y-FiFitt SSSSweat t JaJackkkcketet

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

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
stojací límec, skrytý zip, límec s lemovkou z hladkého úpletu, 
manžety a lemy z žebrového úpletu bavlna/elastan, raglánový
rukáv
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 23,60/Kč 605,–

Pánská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
single jersy lemovka u krku, na lemu a rukávech elastické
žebrované manžety, úzký skrytý zip, 2 vsazené kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 29,80/Kč 765,–

Dámská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
úzký skrytý zip, lemovka límce z hladkého úpletu, raglánový 
rukáv, dvě vsazené kapsy, manžety a lemy z žebrového úpletu
bavlna/elastan
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6  € 25,70/Kč 660,–
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16.2033344
F.O.L. | PPPreremimiumum HHoooodeeeedd dd SwSweaeatt JaJackketet

1616666.2.222.2. 118
F.F.O.O.O.L.LL.L. |||| PPPrerereremimimimiumumumuu LLaaaadaa y-FFFiF t Hooodded Jaaacaca kett

16.2152
F.O.L. | Premmmimiumumumm HHooooded SwSwSwSweaeat

1666 2.2211154
F.O.L. | Premiummm SSett-I-II-I-IIInnnnnn SwSweaeaeaeatttttt

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

16.2034 
F.O.L. | Premium
Hooded Sweat Jacket
Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
dvouvrstvá kapuce se stejnobarev-
nou stahovací šňůrkou, lem krku
z hladkého úpletu, žebrový úplet
na manžetách a lemu mikiny, dvě
vsazené kapsy, úzký skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 29,40/Kč 755,–

16.2118 
F.O.L. | Premium
Lady-Fit Hooded 
Jacket
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
dvouvrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, 2 našité kapsy, na rukávech
a spodním lemu elastické lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 27,50/Kč 705,–

16.2152 
F.O.L. | Premium
Hooded Sweat
Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
dvouvrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, klokaní kapsa, na rukávech
a spodním lemu elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,40/Kč 575,–

16.2154 
F.O.L. | Premium
Set-In Sweat
Mikina
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
single jersey lemovka u krku, na
lemu a rukávech jsou elastické 
žebrované manžety.
S – M – L – XL – XXL

36 1 € 17,70/Kč 455,–
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1616.220888
F.O.L. | Clalalassicccc Hooooodeddededed Sweaaaaatt

161 .22003030303000 88
F.O.L. | CCllllassssic Ladddyy-y-y-FiiFFit t HoHoooododededededd SSweataatatt

16161 .2.204443
F.O.O LLL.L.LL. |||| CCCClalal sssssicii Kids  HoHoododed SSweweatat

6161661666.2222323300
F.F.O.O.L. | CClalalalassssssicc Swweeatat Jacket

16161616.2.20062
F.O.L.LLL |||| Classic HHooooooo dded Swweaeaeat t t t JaJaJaJJJ kckettett

16.2.204045
F.O.L.. || Claasssiccic KKKKKididiii s Jacket

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

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou, klokaní kapsa, na spod-
ním lemu a rukávech elastické manžety.
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 18,25/Kč 470,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, dvojitá kapuce s plochou stejnobarevnou 
stahovací šňůrkou, manžety a lemy směs bavlna/Lycra® žebro-
vý úplet, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 17,85/Kč 460,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lemovka u krku z hladkého úpletu, dvojitá kapuce bez staho-
vací šňůrky, klokaní kapsa, manžety a lem z žebrového úpletu
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4  € 14,50/Kč 375,–

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, úzký přední krytý zip, 2 kapsy, na spodním lemu
a rukávech elastické manžety s lykrou
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 24,50/Kč 630,–

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy, úzký krytý zip, dvouvrstvá kapuce s plochou 
stejnobarevnou stahovací šňůrkou, na spodním lemu a ruká-
vech elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 25,–/Kč 645,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy, úzký krytý zip, dvouvrstvá kapuce bez stahova-
cí šňůrky, na spodním lemu a rukávech elastické manžety
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4  € 18,45/Kč 475,–
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166.22222020202 22
F.F O.O L. | CClaasssssiiciicii  Set-In SwSwSwwSweat

16.2041
F.O.L. | Classic KKids Set-In Sweattt

16.222221212122112 66
F.FF OO.O.L.L.L. ||| CCClaalaaal ssic Ragagglan SwSweaaat

16161616.4.4.4.4020202026666
F.F.F.F O.O.O.L.L.L. || CCCClalalalasssssssicicicic EEEElalalalaststssticiciccatatatatedededed JJJJogogogog PPPPananaana tstststs

16161 .4.444050505111
F.FF.OO.O.L.L.L || CCCClalaaaaassssssssicicicic KKKKKididididids sss JoJoJoJ g g g ggg PaPaPaPaPaPaaantntntntntntn ssss

1616.22211111444
F.F.FF OO.OO.L.L. ||| CCCllalasssssss icic ZZip-NNNecececkk SwSwS eaeat

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

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kolem krku, na spodním lemu a rukávech manžety bavlna/
Lycra - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 14,50/Kč 375,–

Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kolem krku, na spodním lemu a rukávech manžety bavlna/
Lycra - žebrový úplet
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 9,80/Kč 250,–

Raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
raglánový rukáv, kolem krku, na spodním lemu a rukávech 
manžety bavlna/Lycra - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 13,80/Kč 355,–

Tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy a elastický pas se stahovací šňůrkou, na konci
nohavic elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 13,90/Kč 360,–

Dětské tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy a elastický pas se stahovací šňůrkou, na konci
nohavic elastické manžety
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 11,30/Kč 290,–

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, skrytý zip, límec s lemovkou z hladkého úpletu, 
manžety a lem z žebrového úpletu bavlna/Lycra®
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 21,60/Kč 555,–
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022.0077777 66
JaJamem s & Nicholsonnn ||| | JJNJNJN 7776

02.00777755
Jamemess &&&&&& & NNiN chchololsososoosoonn | JNNJN 777575

02.0778
James & Nicholson | JNJNN 777878

0222.0.0.0.000000777777777777
777JaJJ memm s & NiNNNN chcholsson | | JNJNJJN 7777777

020 .000787877 0000
JaJameemeessss &&& & NiNNNichchcc olson | JNJNNJJ 780008000

0202020202 00.00077777777779999
JaJaamemmesss &&& NiNichcholololsososonnn ||| JNJNJN 7779979

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

02.0776 James & 
Nicholson | JN 776
Pánská „Club“propínací mikina
s kapucí
300g/m², 80% bavlna,
20% polyester
Dvouvrstvá kapuce uvnitř v kon-
trastní barvě, úpletové manžety
s elastanem, kontrastní pásky na
lemu těla a rukávů, klokaní kapsa,
kovový zip YKK, uvnitř česaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,–/Kč 1055,–

02.0775 James & 
Nicholson | JN 775
Dámská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna,
20% polyester
Lehce projmutá, dvojitá kapuce
vnitřní v kontrastní barvě, pletené
pásky s elastanem, kontrastní pásky
v pase a na rukávech, klokaní kapsa,
kovový zip YKK, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 41,–/Kč 1055,–

02.0778 James & 
Nicholson | JN 778
Pánská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Dvojitá kapuce vnitřní v kontrastní 
barvě, pletené pásky s elastanem,
kontrastní pásky v pase a na ruká-
vech, klokaní kapsa, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0777 James & 
Nicholson | JN 777
Dámská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce projmutá, dvojitá kapuce
vnitřní v kontrastní barvě, pletené
pásky s elastanem, kontrastní pásky
v pase a na rukávech, klokaní kapsa,
uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0780 James & 
Nicholson | JN 780
Pánské jogging kalhoty
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Pletený pásek s elastanem, kontrast-
ní pásky v pase, manžety, 2 boční 
šikmé kapsy, jedna zadní kapsa,
uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 30,–/Kč 770,–

02.0779 James & 
Nicholson | JN 779
Dámské jogging kalhoty
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Pletený pásek s elastanem, kontrast-
ní pásky v pase, manžety, 2 boční 
šikmé kapsy, jedna zadní kapsa,
uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 26,30/Kč 675,–
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0222.0040
Jameees & Nicholsooonn | JNJN 40

02.0.0400K
Jamess & NNicholson | JN 400KKK

02.0760
James & Nicholllo sosssos nnn |||| JN 760

02020 .0.00474 K
Jammemes s && & NiN chooolo sosoonn | JN 447K

02.0047
James & Nicholson | JNJNJNJNJN 47

022.0.0050511
JaJ mes && NiNichchhollo soson | JNN 5511111

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

Pánská mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 80% bavlna 20% polyester
Mikina s kulatým výstřihem, kvalitní bavlněný materiál, kom-
fort a pohodlí při nošení.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5  € 21,50/Kč 555,–

Dětská mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dětská mikina s kulatým výstřihem, z bavlněného materiálu,
komfort a pohodlí při nošení
   XS         S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 5  € 19,70/Kč 505,–

Pánská ležérní mikina
240g/m², 100% bavlna, francouzské froté
Pánská ležérní mikina s kulatým výstřihem má raglánové ruká-
vy a kontrastní švy. Na spodním lemu a rukávech jsou elastické 
manžety. Mikina je vyrobena z příjemného materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 23,80/Kč 610,–

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoká kvalita s počesanou vnitřní stranou, lemovka u krku,
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůr-
kou, velká klokaní kapsa, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,50/Kč 835,–

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoká kvalita s počesanou vnitřní stranou, lemovka u krku, 
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce bez šňůrky, velká 
klokaní kapsa, možno prát na 60°
   XS         S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 5  € 25,–/Kč 645,–

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, vysoká kvalita s počesanou vnitřní 
stranou, lemovka u krku, manžety s elastanem, dvouvrstvá
kapuce se stahovací šňůrkou, velká klokaní kapsa, možno prát
na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,50/Kč 840,–
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02.094433
James & NiNicholson | JNN 943343

02222.009442
Jameeees s & NiNN chhhholololoo sssosoososonnnnn |||||| JNJNJNJNN 999424

02.0939
James & Nicholsonn | JNNNNNNNN 999939399939

02020 .000938
JaJaammemess s && NiNiichchchhhhhc olololololsos nn | JJNN 938

02.00949 1
James & & Nicholson | JNN 99414

00220 .000009999444940000
JJJJaJ meess sss && & & & NNiNiN chchc ollo sosoon | JJNNN 999400000

02.0945
James & Nicholson | JN 9455

020202.00949944444
JaJaJamemememesss && && NNNNiNiN chchololo soson | JN 9944

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

02.0943 
James & Nicholson | JN 943
Pánská vintage mikina s kapucí, zip
300g/m², 70% bavlna, 30% polyester
měkká, uvnitř počesaná, „Used Look“ s nežačištěným okrajem,
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce, stahovací šňůrka a
lemovka za krkem v kontrastní barvě, klokaní kapsa, kovový
zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 46,50/Kč 1200,–

02.0942 
James & Nicholson | JN 942
Dámská Vintage mikina s kapucí, zip
300g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih, měkká, uvnitř počesaná, „Used Look“ s
nežačištěným okrajem, manžety s elastanem, dvouvrstvá ka-
puce, stahovací šňůrka a lemovka za krkem v kontrastní barvě,
klokaní kapsa, kovový zip
XS – S – M – L – XL

30 1 € 46,50/Kč 1200,–

02.0939 
James & Nicholson | JN 939
Pánské Vintage tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
vintage vzhled, velmi měkká bavlna, kulatý výstřih s elastanem
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 15,–/Kč 385,–

02.0938 
James & Nicholson | JN 938
Dámské Vintage tričko
160g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, vintage vzhled, velmi měkká bavlna, kulatý
výstřih s elastanem
XS – S – M – L – XL

50 1  € 15,–/Kč 385,–

02.0941 
James & Nicholson | JN 941
Pánské Vintage polo tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
vintage-vzhled, velmi měkká bavlna, pletený límeček, lemovka
u krku a 2 knofl íky v kontrastní barvě, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 24,70/Kč 635,–

02.0940 
James & Nicholson | JN 940
Dámské Vintage polo
180g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, vintage-vzhled, velmi měkká bavlna, pletený 
límeček, lemovka u krku a 3 knofl íky v kontrastní barvě, boční 
rozparky
XS – S – M – L – XL

50 1  € 24,70/Kč 635,–

02.0945 
James & Nicholson | JN 945
Pánské Vintage tepláky
300g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
měkké, uvnitř počesané, „Used Look“ s nezačištěnými okraji,
rovné nohavice, pohodlný široký pas s elastanem, 2 boční 
kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 29,50/Kč 760,–

02.0944 
James & Nicholson | JN 944
Dámské Vintage tepláky
300g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
měkké, uvnitř počesané, „Used Look“ s nezačištěnými okraji,
rovné nohavice, pohodlný široký pas s elastanem, 2 boční 
kapsy
XS – S – M – L – XL

30 1  € 29,50/Kč 760,–
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02.0982
James & Nicholson | JN 982

02.009898111
JJJaJ meess && NiNiichcchchoololsson n || JNJNJNJNJNJNN 99998181

02.03555
James & Nichcholson | JN 355

0202.00035353554444
JJaJ mes && & NiNN chhcholsooson n | | JNJNJNJNN 33354

02.0046
James & Nicholson | JN 46

022.0005055222
Jaaaaamemem ss & && NiNiN chchololson | JN 55552

Flammgarnl b přízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

Flammgarnl b přízeFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

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

02.0982 James & 
Nicholson | JN 982
Pánská mikina s kapucí, zip
290g/m², 100% bavlna
dvouvrstvá kapuce uvnitř v kontrast-
ní barvě, kolem krku, kovového
zipu a na šňůrkách kontrastní barva,
manžety s elastanem, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0981 James & 
Nicholson | JN 981
Dámská mikina s kapucí, zip
290g/m², 100% bavlna
lehce zúžený střih, dvouvrstvá
kapuce uvnitř v kontrastní barvě, 
kolem krku, kovového zipu a na 
šňůrkách kontrastní barva, manžety
s elastanem, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0355 James & 
Nicholson | JN 355
Pánská mikina s kapucí, zip
380g/m², vnější vrstva: 55%
polyester, 45% bavlna,vnitřní vrstva: 
mikrofl eece
dvouvrstvá, teplá, kapuce, stahovací 
šňůrka a zip v kontrastní barvě,
kapuce s ochranou brady, elastické 
manžety a lem, vsazené rukávy, 
klokaní kapsa, ploché stehy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 45,–/Kč 1160,–

02.0354 James & 
Nicholson | JN 354
Dámská mikina s kapucí, zip
380g/m², vnější vrstva: 55%
polyester, 45% bavlna,vnitřní vrstva: 
mikrofl eece
lehce vypasovaná, dvouvrstvá,
teplá, kapuce, stahovací šňůrka a 
zip v kontrastní barvě, kapuce s
ochranou brady, elastické manžety a
lem, vsazené rukávy, klokaní kapsa,
ploché stehy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 45,–/Kč 1160,–

02.0046 James & 
Nicholson | JN 46
Pánská mikina na zip
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
postranní kapsy na zip, manžety
a pas s elastanem, dvojité šití pro 
dlouhou životnost a lemovka kolem
krku, zachovávající tvar, vyrobená z
3vrstvé tkaniny, vnitřek počesaný,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 40,–/Kč 1025,–

02.0052 James & 
Nicholson | JN 52
Dámská mikina na zip
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
lehce vypasovaný střih, postranní 
kapsy na zip, manžety a pas s 
elastanem, dvojité šití pro dlouhou
životnost, lemovka kolem krku za-
chovávající tvar, vyrobená z 3vrstvé 
tkaniny, vnitřek počesaný, lze prát 
na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 39,50/Kč 1020,–
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00002.0963 3 JaJamess & &
Niiccccholson | JN 963

002.0096962222 JaaJamem s s && 
NNiNiN cholsos nn ||| JNJN 9962626

022.09994 Jameessss & & && 
Nichololsoon | JN 9944

0202.0009999993333 Jaamemessss &&&& &
Nichhololsonn || JNJNJ  9939393333

02.0042 James & 
Nicholson | JN 422

0202 0.0050 3 JaJaJammmes &
NiN chhoolsooonn || JNJN 553

02.00000059 Jaaammmem s &  
Nichoolololo son | JNNNNN 59

02020020202 0.000.059K JaJJaaaJammem s &
Nichhoololson | JJJJJNJN 5559K

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

Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stahovací šňůrka kapuce a vnitřek kapuce 
v kontrastní barvě, úpletové manžety, dvě
kapsy, kvalitní materiál pro komfort při nošení, 
uvnitř počesaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,–/Kč 900,–

Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, stahovací šňůrka 
kapuce a vnitřek kapuce v kontrastní barvě, 
úpletové manžety, dvě kapsy, kvalitní materiál
pro komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,–/Kč 900,–

Pánská melanže mikina s kapucí
300g/m², 60% bavlna, 40% polyester
pohodlný střih, klokaní kapsa, 2 vrstvá kapuce
s kontrastní šňůrkou, elastické manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,–/Kč 1035,–

Dámská melanže mikina s kapucí
300g/m², 60% bavlna, 40% polyester
pohodlný střih, klokaní kapsa, 2 vrstvá kapuce 
s kontrastní šňůrkou, elastické manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,–/Kč 1035,–

Pánská mikina s kapucí, zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
3 vrstvý materiál, uvnitř počesaný, dvouvrstvá
kapuce se stahovací šňůrkou, dvojité švy, 
manžety s elastanem, lemovka u krku, klokaní 
kapsa, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 40,–/Kč 1030,–

Dámská mikina s kapucí, zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvý materiál,
uvnitř počesaný, dvouvrstvá kapuce se
stahovací šňůrkou, dvojité švy, manžety s 
elastanem, lemovka u krku, klokaní kapsa, lze
prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 40,–/Kč 1035,–

Mikina s kapucí, zip
300g/m², 100% česaná bavlna
dvouvrstvá kapuce, uvnitř hladký úplet se
stahovací šňůrkou, lemovka u krku, raglánový
rukáv, 2 boční kapsy, manžety s elastanem, 
dvojité prošití na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 34,–/Kč 875,–

Dětská mikina s kapucí, zip
300g/m², 100% česaná bavlna
dvouvrstvá kapuce, uvnitř hladký úplet,
lemovka u krku, raglánový rukáv, 2 boční 
kapsy, manžety s elastanem, dvojité prošití na
rukávech a lemu
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 1 € 27,20/Kč 700,–
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02.0058 Jamemeeessss ss & 
NNicholsoooon | JN 555588888

02.0041 JJJaJ mes & 
Nicholson | JJJNJJ  41

02.0352 Jaaaames &
Nicholson | JNNN 352

00200 .005057 James & 
NiNiiichcc olson | JN 57

02.01999 James &
Nichholo soon | JN 1999

022..00. 9666611 JJaJJames &&
Nichhololllsosos nnnnnn ||| ||| JJNJJ  961

022.000969600 JaJ memeesss s ss && &
Nichololsososos nnn | JN 99996066060606

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

Mikina na zip
300g/m², 100% česaná bavlna
mikina na zip, mikina má stahovací pás kolem rukávů a v pase,
zpevněný lem kolem krku, 2 kapsy a je dvojitě prošita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 32,–/Kč 820,–

Pánský polo svetr
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pánský polo svetr, robustní švy, stejnobarevné knofl íky a líme-
ček, na konci rukávů elastické manžety, kvalitní materiál
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,50/Kč 840,–

Mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% česaná bavlna
mikina se stojáčkem a 1/4 zipem, okraje rukávů a pas jsou
zakončené manžetou, mikina má zpevněný lem u krku a
ploché švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 33,50/Kč 865,–

Mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 100% česaná bavlna
manžety s elastanem, lemovka u krku, dvojité
švy kolem kulatého výstřihu, na rukávech a
spodním lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 28,10/Kč 720,–

Mikina bez lemu
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoce kvalitní materiál, uvnitř počesaný, bez
patentu na dolním lemu, boční rozparky, elas-
tický lem a výstřih, vsadka ve tvaru půlměsíce, 
lemovka u krku, dvojité stehy
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 25,90/Kč 665,–

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou v kon-
trastní barvě, kontrastní prošití i vnitřek kapu-
ce, měkký materiál, uvnitř počesaný, manžety 
s elastanem, ploché švy, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 31,50/Kč 810,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, dvojitá kapuce se sta-
hovací šňůrkou v kontrastní barvě, kontrastní 
prošití i vnitřek kapuce, měkký materiál, uvnitř 
počesaný, manžety s elastanem, ploché švy, 
klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 31,50/Kč 810,–
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20.K465
Kariban | K465

200.K.K4444666
KaK riban | K4K4K4K44646

20.K453
Kariban | K453

20.K438888888
Kariban | K4K4K44K43838388

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

20.K465 
Kariban | K465
Dámská dvoubarevná mikina s
kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
vypasovaný střih, kontrastní 
barva zateplené kapuce se šňůrkou,
manžety rukávů a lem z žebrového
úpletu, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 25,70/Kč 660,–

20.K446 
Kariban | K446
Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, kartáčovaný fl eece
kapuce s kontrastní vniřní vrstvou a 
stahovací šňůrkou, žebrový úplet na
manžetách a lemu, klokaní kapsa s
přístupem pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 22,90/Kč 590,–

20.K453 
Kariban | K453
Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, kartáčovaný fl eece
klokaní kapsa s přístupem na
sluchátka, kontrastní vnitřek kapuce,
na spodním lemu a rukávech elastic-
ké žebrované manžety
  6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 1 € 20,90/Kč 535,–

20.K438 
Kariban | K438
Mikina s kapucí
180g/m², 100% enzymaticky praná
bavlna, grey: 10% viskóza
nezateplená kapuce s kontrastní 
šňůrkou a páskou kolem krku, 2
klokaní kapsy, manžety ze stejného
materiálu, lehká
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 19,85/Kč 510,–
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20.K4880
Kariban | K480

20.K.K48484 1111
KaKaribab n | K4K4K4K 8181818

20.KKK474711
Karibannn | K4K 7171

22202 .K484
Kaarrriban | K484

2020.K484 5
KaKarribaan n | K4K4KK 85

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Pánská organic mikina, raglán
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna (OCS Blended -
Organic Content Standard), 20% polyester, French Terry
malá V vsadka na límci, lemovka kolem krku, raglánový rukáv, 
široké pružné okraje ve výstřihu, na rukávech a lemu, neutrální 
etiketa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 24,70/Kč 635,–

Dámská organic mikina, raglán
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna (OCS Blended -
Organic Content Standard), 20% polyester, French Terry
vypasovaný střih, malá V vsadka na límci, lemovka kolem krku, 
raglánový rukáv, široké pružné okraje ve výstřihu, na rukávech 
a lemu, neutrální etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 24,70/Kč 635,–

Dámský Oversize Sweater
91% bavlna, 9% polyester, light grey heather: 87% bavlna, 
9% polyester, 4% viskóza, French Terry
Široký ležérní střih s velkým výstřihem, pásek kolem krku
vzor rybí kost, neolemované ukončení dole, dvojité švy na
manžetách
S/M – L/XL

20 5  € 16,65/Kč 430,–

20.K484 Kariban | K484
Pánská organic propínací mikina s kapucí
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se šňůrkou, lemovka kolem krku, zapínání 
na kovový zip, široké pružné okraje u výstřihu, na rukávech a 
lemu, 2 boční kapsy, otvor pro sluchátka, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 36,50/Kč 940,–

20.K485 Kariban | K485
Dámská organic propínací mikina s kapucí
300g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna, u heather 
(OCS Blended) barev 20% polyester, heather grey 30%
viskóza
vypasovaný střih, zateplená kapuce se šňůrkou, lemovka 
kolem krku, zapínání na kovový zip, široké pružné okraje u vý-
střihu, na rukávech a lemu, 2 boční kapsy, otvor pro sluchátka,
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 34,50/Kč 885,–
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2020.2.22300
KaKariribaban | KV232 00000

2020 2.23000111
Kaariribaban n n ||| KVKVKV230011

20.K442
KKKaK riban | K44222

22202 .K44444443
KaKarrirr ban | | K44434333

20.KKKK44444444444
Karibaabannn | KKK4444

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

20.2300 
Kariban | KV2300
Pánská „vintage“ mikina s kapucí
290g/m², 80% předepraná česaná
bavlna, 20% polyester
měkký hebký povrch, lemovka u
krku a vnitřek kapuce v kontrastní 
barvě, tlustá stahovací šňůrka v ka-
puci, klokaní kapsa, široké manžety
u rukávů a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 58,–/Kč 1495,–

20.2301 
Kariban | KV2301
Dámská „vintage“ mikina s kapucí
290g/m², 80% předepraná česaná
bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, měkký hebký
povrch, lemovka u krku a vnitřek
kapuce v kontrastní barvě, tlustá 
stahovací šňůrka v kapuci, klokaní 
kapsa, široké manžety u rukávů a
lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 55,50/Kč 1425,–

Mikina
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
kulatý výstřih, lem z žebrového úpletu, detail křížkového
stehu, široké manžety na rukávech a okraji mikiny, uvnitř 
kontrastní lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 33,–/Kč 845,–

Mikina s kapucí
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
ležérní střih, dvouvrstvá kapuce, lem u krku a kapuce v kon-
trastní barvě- šedé, u šedé mikiny v navy, klokaní kapsa, široké 
manžety na rukávech a spodním lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 41,–/Kč 1060,–

Mikina s kapucí
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
ležérní střih, dvouvrstvá kapuce, lem u krku a kapuce v kon-
trastní barvě- šedé, u šedé mikiny v navy, klokaní kapsa, široké 
manžety na rukávech a spodním lemu, YKK zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 45,50/Kč 1175,–
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70.007733
Mantis | MM73

70707000.0.00.000700 4
Mantis || MM774

100.2.222881M
RuR ssseeeell | 281MM

1010.28111FFF
RuRuRusss ell | 2828288281F

100.2.2833MM
RuRuussssele l ||| 28282 3M3MM

10101010 2.22283838383FFFF
Russell | 283F3F3F3F

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sublimationgeeignetgeeignetdesigned foigned fo
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sublimationdesigned foigned 
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
geeignetignet

Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio
designed foigned fo

ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
geeignetignet

Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

samtige Oberfl äche
ched fabric

mtige Oberfl äch
mtige Oberfl äch
mtige Oberfl
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc
mtige Oberfl äc

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

70.0073 
Mantis | M73
Pánská mikina s kapucí „Superstar“
330g/m², 80% bavlna, 20%
elastan, Peach fi nish
Ploché švy fl atlock, 3dílná kapuce s 
s vnitřní podšívkou, plochá bavlněná
šňůrka v přírodní barvě, dvojitý
pásek kolem krku, Tear-Off  Label,
raglánové rukávy, elastické 2x2 
žebrované pásky na rukávech a v
pase, klokaní kapsa, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 31,50/Kč 815,–

70.0074 
Mantis | M74
Dámská mikina s kapucí „Superstar“
330g/m², 80% bavlna, 20%
elastan, Peach fi nish
Ploché švy fl atlock, 3dílná kapuce s
s vnitřní podšívkou, plochá bavlněná
šňůrka v přírodní barvě, dvojitý pásek
kolem krku, Tear-Off  Label, raglánové
rukávy, elastické 2x2 žebrované
pásky na rukávech a v pase, klokaní 
kapsa, uvnitř drsněno, lehce projmutá
S – M – L – XL

20 5 € 28,70/Kč 740,–

10.281M 
Russell | 281M
Pánská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35% 
česaná ringspun bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey
podšívkou a stahovací šňůrkou, kon-
trastní lemovka u krku, odnímatelná 
etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 30,–/Kč 775,–

10.281F 
Russell | 281F
Dámská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35% 
česaná ringspun bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey
podšívkou a stahovací šňůrkou, kon-
trastní lemovka u krku, odnímatelná 
etiketa
XS – S – M – L – XL

24 3 € 30,–/Kč 775,–

10.283M 
Russell | 283M
Pánské joggingové tepláky HD
255g/m², 65% polyester, 35% 
česaná ringspun bavlna
zúžený střih, elastický lem se
stahovací šňůrkou,všité přední 
kapsy, našitá zadní kapsa, úpletové 
manžety nohavic, french terry
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 27,80/Kč 715,–

10.283F 
Russell | 283F
Dámské joggingové tepláky HD
255g/m², 65% polyester, 35% 
česaná ringspun bavlna, french terry
zúžený střih, elastický lem se
stahovací šňůrkou, všité přední 
kapsy, našitá zadní kapsa, úpletové 
manžety nohavic
XS – S – M – L – XL

24 3 € 27,80/Kč 715,–
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10.577575MMM
RuRuuuuussell || 575575M5M5M

10.575B
Russell | 575B5B5BB

101010.22226776677MMMM
RuRRuusselllllllll || || 262626267M7M7M7M

111110101 .7.7626 MM
Ruuusssssssss ellll ||| 762MMM

101000.7.76262BB
RuRuuusssell || 76762B2B2B2B2

10.262MMM
RuRussssele l | 2666662MM2M

3-fädiger 

S eatstoff3-thread yarn 
3-fädiger 3-fädigeri r

-thread yar
-thread yar
3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger

konstrukce příze
Sweatstoff weatstoff

construction
construction
Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff 

3-fädiger 

S eatstoff3-thread yarn 
3-fädiger 3-fädiger

-thread yar
-thread yar
3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger

konstrukce příze
S eatstoff 

construction
construction
Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff 

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

Mikina s kapucí
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
rovný střih, dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou, lemovka u 
krku, klokaní kapsa se zesílenými stehy, pletené manžety na
rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,80/Kč 585,–

Dětská mikina s kapucí
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
rovný střih, dvojitá kapuce bez stahovací šňůrky, lemovka u
krku, klokaní kapsa se zesílenými stehy, pletené manžety na
rukávech a lemu
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 6  € 18,90/Kč 485,–

Pánská propínací mikina
280g/m², 80% česaná ringspun bavlna, 20% polyester, vnější 
materiál: 100% bavlna (3-vrstvý materiál)
rovný střih, odsazený „kadet“ límec, lemovka kolem krku vzor 
rybí kost, volněji střižený lem těla a rukávu, vsazené kapsy,
skrytý YKK-zip v barvě „antik“ stříbrné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1  € 34,–/Kč 750,–

Mikina s kulatým výstřihem
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
na spodním lemu a rukávech elastické manžety, vyrobena z 
příjemného materiálu potaženého vrstvou SpotShield, raglá-
nový rukáv, tubusový střih bez bočních švů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 18,–/Kč 465,–

Dětská mikina s kulatým výstřihem
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
na spodním lemu a rukávech elastické manžety, vyrobena z 
materiálu s vrstvou SpotShield, raglánový rukáv, tubusový 
střih bez bočních švů
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6  € 14,20/Kč 365,–

Mikina s kulatým výstřihem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
3- vrstvá konstrukce materiálu, jemný měkký povrch, rovný
střih, ležérní manžety na rukávech a lemu, lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6  € 19,80/Kč 510,–
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100.226666MMMM
Ruusseeell | | 26666M6MMM6M

100.2.266666F
RuuR sss eell || 2262 6F

10.222265656565MMMM
Russelell l | | 2626665M5M5MM

10101010011 2.265FF
Russssselell | 26265F55F5F5

10.750M
Russell | 750M

10.750B
Russell | 750B

3-fädiger 

S eatstoff3-thread yarn 
3-fädiger 3-fädiger33-thread yar

-thread yar
3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger

konstrukce příze
S eatstoff 

construction
construction
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Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff 

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

10.266M Russell | 266M
Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný, mírně zúžený střih, 3 vrstvá konstrukce
materiálu, manžety na rukávech, spodní lem,
zpevněný lem kolem krku, kovový zip, dvouvrs-
tvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 32,50/Kč 830,–

10.266F Russell | 266F
Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvá konstrukce 
materiálu, manžety na rukávech, spodní lem,
zpevněný lem kolem krku, kovový zip, dvouvrs-
tvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 32,50/Kč 830,–

10.265M Russell | 265M
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu, 
manžety na rukávech, spodní lem, zpevněný
lem kolem krku, kovový zip, dvouvrstvá kapuce 
s robustními stahovacími šňůrkami, přístup pro
mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 27,20/Kč 700,–

10.265F Russell | 265F
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu,
manžety na rukávech, spodní lem, zpevněný
lem kolem krku, kovový zip, dvouvrstvá kapuce 
s robustními stahovacími šňůrkami, přístup pro
mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 27,20/Kč 700,–

10.750M Russell | 750M
Joggingové tepláky
295g/m², 50% česaná bavlna, 50% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy, 
na konci nohavic elastické manžety, lze prát na
40°
S – M – L – XL

36 6 € 20,50/Kč 530,–

10.750B Russell | 750B
Dětské tepláky
295g/m², 50% česaná bavlna, 50% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy, 
na konci nohavic elastické manžety, lze prát na
40°
104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 16,60/Kč 425,–
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25.1700000000
SOL'S | SaSaaS dndndrororr

25.4780
SOL'S | Seven Men

25.4790
SOSS L'S | Seven Womemmemennn

25.477770
SOL'S | SSiSS lvlvvvererer

25.4730000
SOL'S | Sccccooto t

25.0584
SOL'S | Sherpaa

3-farbig3 fatrojbarevné3-farbig3-farbtricoloredtricolored3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig

Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa fl eece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

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

Mikina s límcem a raglánovým rukávem
320g/m², 100% bavlny, baby french terry
2x2 žebrový úplet na límci, patentech rukávů a lemu, raglá-
nový rukáv a patenty v kontrastní barvě, neutrální velikostní 
label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 33,–/Kč 845,–

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčovaný
fl eece
dvojitá klokaní kapsa, kapuce se stejnobarevnou stahovací 
šňůrkou, na spodním lemu a rukávech elastické žebrované
manžety
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 32,–/Kč 820,–

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčovaný
fl eece
vypasovaný střih, dvojitá klokaní kapsa, kapuce se stejno-
barevnou stahovací šňůrkou, na spodním lemu a rukávech
elastické žebrované manžety
S – M – L – XL

20 5  € 32,–/Kč 820,–

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
přiléhavý střih, zateplená kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, zapínání na zip v kontrastní barvě, 2 klokaní 
kapsy, jemně žebrované manžety
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 44,50/Kč 1140,–

Pánská mikina s 1/4 zipem
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčovaný
fl eece
vnitřek límečku v kontrastní barvě, na spodním lemu a ruká-
vech elastické žebrované manžety
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 31,–/Kč 800,–

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, skrytý zip, klokaní kapsa, kontrastní vnitřek
kapuce s širokými stahovacími šňůrkami, na spodním lemu a 
rukávech elastické žebrované manžety
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 49,50/Kč 1270,–
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25.3250
SOL'S | New SSuSS premee

222252 .1117178
SOL'L'L'L'S S || SuS prreme

25.1. 161688
SOL'S S | | | SpSpididerer

25.3251
SOL'S | Slammmm

25.325555555
SOL'S | SSSSlSlama KKidididii s

25.7101
SOL'S | Snake

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

Mikina unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované lemy výstřihu,
na spodním lemu a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 20,40/Kč 525,–

Mikina unisex
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
klasický střih, zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované
lemy výstřihu, na spodním lemu a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 20,40/Kč 525,–

Mikina unisex
260g/m², 50% bavlna 50% polyester
klasický střih, zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované
lemy výstřihu, na spodním lemu a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 10  € 12,60/Kč 325,–

Mikina s kapucí unisex
320g/m², 50% bavlna, 50% polyester
žebrové lemy s elastanem, klokaní kapsa, kapuce se stahovací 
šňůrkou
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 26,50/Kč 680,–

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
žebrové lemy s elastanem, klokaní kapsa zateplená
  4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

20 5  € 20,–/Kč 515,–

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
klasický střih, vsazené rukávy, klokaní kapsa, kapuce se
stahovací šňůrkou, na spodním lemu a rukávech elastické 
žebrované manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 16,90/Kč 435,–
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25.140009 999 SSSOSSOSS LL'S
Studio WWWomomommommeenenee

2525.1144408 SOSOS L'S 
Studdiioo MMMenn

25555.4.4.4. 717100000
SOL'SSSS || Soullul WWWWWWomooomene

25.46696 00
SSSOSS L'S | Sooulu MMeeen

25.4740
SOL'S | Soda

25.4727 0
SOL'S | SuSuSS ndaaee

05.442220202 0 0 StStStStedede mamaaam nnnnn
Unisexx HHHHoooodydy

05.56200 StStededmannnn
Active Sweatshirt

Unisex, große 

Veredelungsfl äche
larg

Unisex, große

Veredelungsfl äche
Veredelungsfl ächeUnisex, velká plocha 

Unisex, große 
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große

redelungsfl äc
redelungsfl äc
redelungsfl äc
redelungsfl äc
redelungsfl äc
redelungsfl äc

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

Dámská mikina, raglán
260g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french 
terry
vypasovaný střih, žebrový úplet na lemu
výstřihu, malý V detail na výstřihu, rukávech a
lemu, ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 22,30/Kč 575,–

Pánská mikina, raglán
260g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french 
terry
žebrový úplet na lemu výstřihu, malý V detail
na výstřihu, rukávech a lemu, ploché švy
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 22,30/Kč 575,–

Dámská mikina s kontrastní kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester,
podšívka: kartáčovaný fl eece
vypasovaný střih, manžety-žebrový úplet s
elastanem, kontrastní zateplení uvnitř kapuce
se stahovací šňůrkou a zarážkou, 2 klokaní 
kapsy
S – M – L – XL

20 5 € 37,50/Kč 970,–

Pánská mikina s kontrastní kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester,
podšívka: kartáčovaný fl eece
manžety-žebrový úplet s elastanem, kon-
trastní zateplení uvnitř kapuce se stahovací 
šňůrkou a zarážkou, 2 klokaní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 37,50/Kč 970,–

Dámská mikina
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
přiléhavý střih, stojáček, raglánové rukávy, 
2 boční kapsy, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,–/Kč 925,–

Pánská mikina
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester,
podšívka: kartáčovaný fl eece
přiléhavý střih, stojáček, raglánové rukávy, 
2 boční kapsy, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety 2x2
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,–/Kč 925,–

Mikina s kapucí
190g/m², 100% bavlna
raglánové rukávy, materiál uvnitř počesaný, 
lemovka u krku, v kapuci stejnobarevná
stahovací šňůrka, žádná kapsa - možnost
snadnějšího brandingu, neutrální velikostní 
label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 16,30/Kč 420,–

Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pohodlný střih, vpředu ploché stehy, úzký
žebrový lem výstřihu, široké žebrové manžety 
na rukávech a dolním lemu, neutrální velikost-
ní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 23,–/Kč 590,–
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05.5600
Stedman | Acccctive Sweeata  Hoody

05.5700
Stedman | Acctititivee Sweat HHoooody Womeen

05.5610
Stedman | Actitittitiveeveev  Sweata jaackckkketetetet

05.55557710
Stedman | Active Sweatjackettetttt WWWomen

18.5425
Tee Jays | 5425

18181818.5.5.5.5424244 9
TeTeTeTeeee e e e JaJaJaJaysysysys ||| 55554242424229999

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

05.5600 Stedman
Active Sweat Hoody
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché švy, dvouvrstvá
kapuce na stáhnnutí pomocí šňůrek, na spodním 
lemu a rukávech široké elastické žebrované 
manžety
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 26,70/Kč 685,–

05.5700 Stedman
Active Sweat Hoody Women
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
mírně vypasovaný střih, klokaní kapsa, ploché
švy, dvouvrstvá kapuce na stáhnnutí pomocí šňů-
rek, na spodním lemu a rukávech široké elastické
žebrované manžety
S – M – L – XL

24 6 € 26,70/Kč 685,–

05.5610 Stedman
Active Sweatjacket
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché švy a dvouvrs-
tvá kapuce, stáhnutí pomocí šňůrek, na spodním
lemu a rukávech siroké elastické žebrované 
manžety, zapínání na zip tón v tónu, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 30,50/Kč 780,–

05.5710 Stedman
Active Sweatjacket Women
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, klokaní kapsa, ploché švy a
dvouvrstvá kapuce, stáhnutí pomocí šňůrek,
na spodním lemu a rukávech široké elastické
žebrované manžety, zapínání na zip tón v tónu,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL

24 6 € 30,50/Kč 780,–

18.5425 
Tee Jays | 5425
Tepláky
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
moderní unisex tepláky, široký pas, 1 zadní kap-
sa, 2 boční kapsy, uvnitř počesaný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 43,50/Kč 1115,–

18.5429 
Tee Jays | 5429
Mikina
310g/m², 70% egyptská bavlna, 30% polyester, 
kartáčovaný vnitřek
3-druhy příze, žebrované lemy s Lycra® kolem
výstřihu, rukávu a dolního okraje, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 1 € 30,50/Kč 790,–
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181818.5540000
TTeTeeee JaaJays | 554000

1881188 555.54040440401
TeTee Jays || 55554040111

18181818.5.555544044 22
Tee Jaysys || 55404002222

18.5540400033333
TeTeTeTeeeee ee Jays || 5555403

18.543443432
Teee Jays || 55555434432

1818181818181 .5.5.54343343333
Tee JaJJJ ys | 54333433333

18.5540404
TeTTeTeTee Jayss || 5540400004444

18.5405
Tee Jays | 5405

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

Pánská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s elasta-
nem, malá V vsadka z jemně žebrovaného
úpletu na lemu výstřihu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 35,50/Kč 915,–

Dámská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s elasta-
nem, malá V vsadka z jemně žebrovaného
úpletu na lemu výstřihu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 35,50/Kč 915,–

Pánská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s 
elastanem, kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, kontrastní zapínání na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,–/Kč 1315,–

Dámská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s
elastanem, kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, kontrastní zapínání na zip
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 51,–/Kč 1315,–

Pánská dvoubarevná mikina s kapucí
320g/m², 70% ringspun česaná bavlna, 30%
polyester
padnoucí střih, 3 vrstvá struktura tkaniny,
dvojitě vypodložená kapuce s širokou šňůr-
kou, raglánové rukávy, lemy s lykrou (Lycra®) 
v kontrastní barvě, kapsa „klokanka“, uvnitř 
nečesaný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 40,–/Kč 1020,–

Dámská dvoubarevná mikina s kapucí
320g/m², 70% ringspun česaná bavlna, 30%
polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvá struktura
tkaniny, dvojitě vypodložená kapuce s širokou 
šňůrkou, raglánové rukávy, lemy s lykrou 
(Lycra®) v kontrastní barvě, kapsa „klokanka“,
uvnitř nečesaný materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 40,–/Kč 1020,–

Pánská dvoubarevná mikina“Urban“
320g/m², 100% enzymaticky praná egyptská
bavlna, melír 80% bavlna, 20% polyester,
french terry
pohodlný fashion střih, malá vsadka na límci,
raglánové rukávy, manžety 2x2 rib s elasta-
nem, velmi měkký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 37,50/Kč 960,–

Dámská „urban“ mikina dvoubarevná
320g/m², 100% enzymaticky praná egyptská 
bavlna, melír 50% bavlna, 50% polyester,
french terry
lehce vypasovaný střih, malá vsadka na límci,
raglánové rukávy, manžety 2x2 rib s elasta-
nem, velmi měkký materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 37,50/Kč 960,–
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118.550555 0
TeTeeTee e eee JaJaJJJaysysys ||| 555055 0

1188.5. 502
TeTeTee e JaJaJaJays | 5502

1888.5.5.5.5443434 0
Tee eeee JaJaJaJaJaaaysysysysyysyysysyy  | 5443300000

181118.55434 1
Tee Jaaaysysyss | 54333111

18111818.5435555
Tee e JaJays | 5555434343434355555

181 .5434343436
Tee JaJaJaJaJ ysysysys ||||| 55554343434366

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

18.5500 
Tee Jays | 5500
Pánský Lightweight Vintage Sweater
60% bavlna, 40% polyester
Projmutý střih, raglánové rukávy, elastické man-
žety a pás s Lycrou®, uvnitř drsněno
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 27,90/Kč 715,–

18.5502 
Tee Jays | 5502
Pánský Lightweight Vintage Sweater
60% bavlna, 40% polyester
Projmutý střih, kapuce s přírodními šňůrkami, ra-
glánové rukávy, manžety a pás s Lycrou®, klokaní 
kapsa, uvnitř drsněno
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 33,50/Kč 855,–

18.5430 
Tee Jays | 5430
Pánská mikina s kapucí
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
měkký jemný povrch, Lycra® ve všech manžetách
a lemech, 3-vrstvý materiál, dvojité stehy,
dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, lze prát
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 38,–/Kč 980,–

18.5431 
Tee Jays | 5431
Dámská mikina s kapucí
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
mírně vypasovaný střih, měkký jemný povrch,
Lycra® ve všech manžetách a lemech, 3-vrstvý 
materiál, dvojité stehy, dvouvrstvá kapuce se
stahovací šňůrkou, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 38,–/Kč 980,–

18.5435 
Tee Jays | 5435
Pánská mikina s kapucí, zapínání na zip
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
jemný měkký povrch, Lycra® ve všech manžetách,
3 vrstvá příze, uvnitř počesaná, kontrastní lemov-
ka u krku, dvojitá kapuce s kontrastní stahovací 
šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,–/Kč 1265,–

18.5436 
Tee Jays | 5436
Dámská mikina s kapucí, zapínání na zip
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih,jemný měkký povrch, Lycra® ve 
všech manžetách, 3 vrstvá příze, uvnitř počesaná,
kontrastní lemovka u krku, dvojitá kapuce s
kontrastní stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,–/Kč 1265,–
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29.287X Spiro | S287X 155

new



Sports & Outdoor
Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Mikropolyester – zvláště jemná struktura polyesterových
vláken, výrazná stálost tvaru, propouštějící vodní páry, rychle-
schnoucí, větruodolný, odvádějící vodu od těla

Polyamid (nylon) – syntetické vlákno s vysokou pevností v
tahu i trhu, rychleschnoucí

Polybavlna – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou
materiálů

Streč – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku
Lycra® – chráněná značka, elastanové vlákno

Interlock – velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita,
dobrá odolnost,  stabilita při praní, vnitřní i vnější strana stejný
vzhled

Siťovina – prodyšné síťované tkanivo, často užívané jako
podšívka

Bird Eye – síťovina se zvláštním vzhledem, velmi lehký a pružný
materiál

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě bare-
vných vláken

Certifi kace:
Informace k certifi kacím, texttilním sdruužením a inniciativám 
získáte na stranách 2-3.

208 modelů
15 novinek

28 nových barev u stávajících
výrobků

Top prodejné artikly

K dostání pro pány, dámy i děti

Neutrální velikostní etiketa (etiketa
se značkou) za krkem

Zip k přístupu pro branding

Set-in rukávy jsou klasicky rovně 
vsazené rukávy

Raglánové rukávy – našité od
výstřihu diagonálně

Vykrojená záda – úzce střižený
vykrojený zadní díl

Vlastnosti funkčního oblečení:
větruodolný – vítr je částečně zadržen, lepší cirkulace vzduchu než u větruvzdorného materiálu
vodoodpudivý – technologie zajistí, že vlákna nenasáknou vlhkost, avšak jen po určitou dobu

voděvzdorný – od vodního sloupce 800 mm mohou být materiály označeny jako voděvzdorné. Vodní sloupec označuje stupeň nepropus-
tnosti. Čím vyšší hodnota, tím nepropustnější materiál. Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí speciálně zabezpečené stehy. 
Pouze takové výrobky mohou být označeny jako nepromokavé (symbol)

prodyšné (funkční, vlhkost regulující, propouštějící vodní páry) – pot se sráží na vnitřní straně látky ve formě páry, je transportován na vnější stranu 
látky a odtud se odpařuje. Tato schopnost je měřena v gramech na čtvereční metr za 24 hodin (1.000g/m2 / 24h), to znamená, že např. 1000 g 
vodní páry se z jednoho čtverečního metru látky odpaří za 24 hod
antibakteriální –úprava látky zamezuje rozmnožení bakterií a plísní na svém povrchu, a tím redukuje zápachí



16.1390
F.O.L. | Performance T

16.1392
F.O.L. | Lady-Fit Performance T

16.1013
F.O.L. | Kids Performance T

16.4042
F.O.L. | Performance Shorts

16.4007
F.O.L. | Kids Performance Shorts

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

Sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, raglánové rukávy 
s krytými stehy, kulatý výstřih, potištěná etiketa za krkem, 
stejnobarevná lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,15/Kč 210,–

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, vlhkost regulující rychleschnoucí materiál,
raglánové rukávy s krytými stehy, uvnitř potištěný label,
lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 8,15/Kč 210,–

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, raglánové rukávy s
krytými stehy, uvnitř potištěná etiketa, stejnobarevná lemovka 
u krku
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

72 12  € 8,15/Kč 210,–

Sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
volný střih, elastický pas se stahovací šňůrkou, příjemný
rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 13,45/Kč 345,–

Dětské sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas s jednobarevnými stahovacími šňůrkami, materiál
prodyšný a rychleschnoucí
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

36 6  € 9,20/Kč 235,–

white black lime bright yellow fuchsia red azure blue royal blue deep navy

white black red deep navy white black red deep navy
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1616.1.1414166
F.F.OO.L.L. || PPerfoormrmanananannncecec  Vest

16.1418
F.O.L. | Ladies‘ Peeerrfof rmancecee Vestt

16.3000303038888
F.OO.O LLL. |||| PPPerfoorrmr ance Polo

1161 .3040
F.O.O.O.O L. | Ladies‘ Performance Polo

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

16.1416 F.O.L. 
Performance Vest
Pánské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí 
materiál, stejnobarevný lem výstřihu
a průramků, potištěná etiketa za
krkem
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,15/Kč 210,–

16.1418 
F.O.L. | Ladies‘
Performance Vest
Dámské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, vlhkost regulující 
rychleschnoucí materiál, stejno-
barevný lem výstřihu a průramků,
potištěná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,15/Kč 210,–

16.3038 F.O.L. 
Performance Polo
Pánské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
léga se 3 knofl íčky, lemovka kolem
krku, klasický límeček a vsazené
rukávy, příjemný rychleschnoucí 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,50/Kč 375,–

16.3040 
F.O.L. | Ladies‘
Performance Polo
Dámské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, léga se 3 kno-
fl íčky, úzký lem u krku, klasický
límeček a vsazené rukávy, příjemný 
rychleschnoucího materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 14,50/Kč 375,–

white

black

lime

bright yellow

red

azure blue

white

black

lime

bright yellow

red

azure blue

white

black

red

royal blue

deep navy

white

black

red

royal blue

deep navy

127

Sw
ea

ts
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

FR
UI

T 
O

F 
TH

E 
LO

O
M



02.0494 James & 
Nicholson | JN 494

02.0493 James & 
Nicholson | JN 493

02.0496 James & 
Nicholson | JN 496

02.0495 James & 
Nicholson | JN 495

02.0488 James & 
Nicholson | JN 488

02.0477 James & 
Nicholson | JN 477

02.0490 James & 
Nicholson | JN 490

02.0481 James & 
Nicholson | JN 481

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

Pánské funkční tílko
130g/m², 100% polyester
kontrastní ploché švy na předním i zadním 
dílu, prodyšné, vlhkost regulující, rychle-
schnoucí, lehké a komfortní
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 260,–

Dámské funkční tílko
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, kontrastní ploché švy na
předním i zadním dílu, prodyšné, vlhkost
regulující, rychleschnoucí, lehké a komfortní
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 260,–

Pánské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
kulatý výstřih, raglánový rukáv, kontrastní 
ploché švy na předním i zadním dílu, prodyš-
né, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 295,–

Dámské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, kulatý výstřih, raglánový
rukáv, kontrastní ploché švy na předním i 
zadním dílu, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 295,–

Pánské běžecké kraťasy
100% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, refl exní 
lem, malá kapsa na zip a vnitřní slipy ze
síťoviny, prodyšný materiál odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,40/Kč 445,–

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 85% polyamid, 15% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, na zadní 
straně kontrastní lem a kapsa na zip, na bo-
cích lemy v kontrastních barvách, ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 555,–

Pánské běžecké kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, boční kontrastní pruhy, 
2 kapsy na zip, elastická stahovací šňůrka, na
konci nohavic zipy, refl exní, větru a voděodol-
ná, prodyšná
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 30,–/Kč 775,–

Dámské běžecké 3/4 kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas a stahovací šňůrky, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy a na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na boku 
prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 29,–/Kč 745,–

white/silver white/bright 
ggreen black/white titan/black black melange/

black
bright yellow/

gbright blue
bright green/

black
bright orange/

black
bright pink/
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red melange/

titan red/black bright blue/
g ybright yellow
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black/white black/black black/tomato black/atlantic iron grey/green iron grey/lemon iron grey/grenadine

RUNNING COLLECTION
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02.0498 James & 
Nicholson | JN 498

02.0497 James & 
Nicholson | JN 497

02.1126 James & 
Nicholson | JN 1126

02.1125 James & 
Nicholson | JN 1125

02.0480 James & 
Nicholson | JN 480

02.0479 James & 
Nicholson | JN 479

02.0492 James & 
Nicholson | JN 492

02.0491 James & 
Nicholson | JN 491

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

Pánské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
stojací límec, límec uvnitř a lem rukávů v
kontrastní barvě, raglánový rukáv, kontrastní 
ploché švy na předním i zadním dílu, zapínání 
na zip s ochranou brady
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 400,–

Dámské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, stojací límec, límec uvnitř 
a lem rukávů v kontrastní barvě, raglánový
rukáv, kontrastní ploché švy na předním i
zadním dílu, zapínání na zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 400,–

Pánské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy, na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na bocích
prodyšná síťovina
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,50/Kč 940,–

Dámské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy, na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na bocích 
prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,50/Kč 940,–

Pánská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (5.000g/m² za 24
hod), TPU membrána, nelakované stehy, 
stojací límec, refl exní zip s ochranou brady, 2
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa
na rukávu s refl exním prvkem v zadní části, 
elastický lem rukávů s otvorem pro palce,
prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 54,–/Kč 1385,–

Dámská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná
(5.000mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána,
nelakované stehy, stojací límec, refl exní zip 
s ochranou brady, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s refl exním 
prvkem v zadní části, elastický lem rukávů s
otvorem pro palce, prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 54,–/Kč 1385,–

Pánské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál,
vnitřní strana zdrsněná, ploché stehy s malým
třením, v pase lem se šňůrkou, nohavice dole 
se zapínáním na zip, po stranách refl exní 
prvky, malá kapsa na klíče na suchý zip, pro-
dyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kč 1045,–

Dámské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál,
vnitřní strana zdrsněná, ploché stehy s malým
třením, v pase lem se šňůrkou, nohavice dole
se zapínáním na zip, po stranách refl exní 
prvky, malá kapsa na klíče na suchý zip, pro-
dyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kč 1045,–
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02.0472
James & Nicholson | JN 472

02.0471
James & Nicholson | JN 471

02.0470
James & Nicholson | JN 470

02.0469
James & Nicholson | JN 469

02.0476
James & Nicholson | JN 476

02.0475
James & Nicholson | JN 475

03.6580
Myrtle Beach | MB 6580

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

02.0472 James & 
Nicholson | JN 472
Pánské běžecké tričko
125g/m², 100% polyester
vsadky v kontrastní barvě, ploché
švy a na zádech refl exní lem, rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 355,–

02.0471 James & 
Nicholson | JN 471
Dámské běžecké tričko s výstři-
hem do V
125g/m², 100% polyester
lehce vypasované, vsadky v
kontrastní barvě, ploché švy a na 
zádech refl exní lem, rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 355,–

02.0470 James & 
Nicholson | JN 470
Pánské běžecké tričko bez rukávů
125g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky a ploché švy,
vlhkost rehulující rychleschnoucí 
materiál, refl exní prvek na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 320,–

02.0469 James & 
Nicholson | JN 469
Dámské běžecké tričko bez ruká-
vů s výstřihem do V
125g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, kon-
trastní vsadky a ploché švy, vlhkost 
rehulující rychleschnoucí materiál, 
refl exní prvek na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 320,–

Pánská bunda
100% polyester
podložený zip s chráničem brady, 2 boční kapsy na zip, staho-
vací kapuce, na zádech větrací otvory a refl exní lem, prodyšný
a rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 50,–/Kč 1290,–

Dámská bunda
100% polyester
lehce vypasovaný střih, podložený zip s chráničem brady,
2 boční kapsy na zip, stahovací kapuce, na zádech větrací 
otvory a refl exní lem, prodyšný a rychleschnoucí materiál 
odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 50,–/Kč 1290,–

Funkční 3 panelová čepice
100% polyester
vsadky ze síťoviny, formovaný kšilt se 2 zdobnými plochými
stehy, komfortní tvar, příjemné nošení díky polstrovanému 
potnímu pásku, zapínání na suchý zip, prodyšná, vlhkost
regulující, rychleschnoucí
onesize

144 24  € 10,40/Kč 265,–
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02.1000707070 88 JaJaaJ mememem s s s &&&
NiN cholsooonnnn || | | JNJNNJ 11070788

020020 11.1070777 JaJaJammememes ss ss &&& & &
NNNiN chcholollsosoosonn ||| JJNN 111107070070707777777

02.10766 Jamees & 
Nicholson | | JN 11076

02.11100075 Jaamemees && &
Nichhollollsosooon | JN 111070755

02.1077444 James &
Nicholson || || JN 1074

020222202.1.1070733 Jammess &&
NiNichchhhhololsosooon n nn | JNJN 11070777333

02.0984 JJammemes & 
Nicholson || JN 99984

02.0989833 JaJaJamemes && & &
Nicholsonn | JNJ  9833

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

Pánská bunda „Maritime“
290g/m², 100% polyester
stojací límec, odnímatelná kapuce, elastická
šňůra se zarážkou na stahování kapuce a bun-
dy, zip a linka na boku v kontrastní barvě, 2 
boční kapsy a 1 náprsní kapsa na zip, pletené 
manžety na rukávech, větru a voděodolná
(5000mm), prodyšná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1605,–

Dámská bunda „Maritime“
290g/m², 100% polyester
stojací límec, odnímatelná kapuce, elastická 
šňůra se zarážkou na stahování kapuce a bun-
dy, zip a linka na boku v kontrastní barvě, 2
boční kapsy a 1 náprsní kapsa na zip, pletené
manžety na rukávech, větru a voděodolná
(5000mm), prodyšná
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1605,–

Pánská vesta „Maritime“
vnější vrstva: 100% polyamid, vnitřní vrstva:
100% polyester
matný vzhled, 1 vnitřní a 2 přední kapsy na
zip, elastické průramky a kontrastní lemy, na
zádech je zip pro přístup k brandingu, odolná
vůči větru a vodě (600mm vodního sloupce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,–/Kč 1265,–

Dámská vesta „Maritime“
vnější vrstva: 100% polyamid, vnitřní vrstva:
100% polyester
lehce vypasovaný střih, matný vzhled, 1
vnitřní a 2 přední kapsy na zip, elastické 
průramky a kontrastní lemy, na zádech je zip
pro přístup k brandingu, odolná vůči větru a
vodě (600mm vodního sloupce)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,–/Kč 1265,–

Pánská jachtařská bunda
100% polyester
voděodolnost 1.500mm vodního sloupce, 
našitá kapuce s kontrastní stahovací šňůrkou,
kontrastní zipy, 2 boční kapsy na zip, zapínání 
na zip s ochranou brady
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,50/Kč 1095,–

Dámská jachtařská bunda
100% polyester
lehce vypasovaný střih, našitá kapuce s
kontrastní stahovací šňůrkou, kontrastní 
zipy, 2 boční kapsy na zip, zapínání na zip s
ochranou brady
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,50/Kč 1095,–

Pánské polo „Maritim“
190g/m², 100% česaná bavlna
boční rozparky, límeček v kontrastní barvě, 3
knofl íky, ploché švy a postranní jednobarevné
vsadky, detaily jeans vzhledu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,–/Kč 645,–

Dámské polo „Maritim“
190g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, boční rozparky, límeček
v kontrastní barvě, 5 knofl íků, ploché švy a
postranní jednobarevné vsadky, detaily jeans
vzhledu
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,–/Kč 645,–
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black/black/
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irish green/
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02.0306
James & Nicholsonn | JNJN 3000606

020 .0316
JJJaJammes & NiNichchc olson | JJJJN 3316

02.0702
James & Nicholsson | JN 77702

0202.0.0077001
JaJaJamememesss && Nicholollssosososoos nnnn |||| JJN 770010

0202.0039393 00
Jameessss & &&& NiNichcholo sonnnn | | | || JNJJJNJNJ 33 090000

020202.0.039999939111
JJaJaJaamemememeeemessss &&& && NiNichchchcholololsosossooonn || JNJN 333391919191

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

02.0306 James & 
Nicholson | JN 306
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
vsadky v kontrastních barvách, na
zádech refl exní potisk, prodyšný
rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,30/Kč 340,–

02.0316 James & 
Nicholson | JN 316
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, vsadky
v kontrastních barvách, na zádech
refl exní potisk,prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,30/Kč 340,–

02.0702 James & 
Nicholson | JN 702
Pánské funkční polo
160g/m², 100% polyester
micro-polyester, 3 stejnobarevné
knofl íčky, na konci rukávů a límečku
manžety s kontrastními pruhy,
náprsní kapsa s knofl íčkem, boční 
rozparky, prodyšné, rychleschnoucí, 
UV-ochrana 25
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,90/Kč 615,–

02.0701 James & 
Nicholson | JN 701
Dámské funkční polo
160g/m², 100% polyester
mírně zúžený střih, micro-polyester, 
5 stejnobarevných knofl íčků, na
konci rukávů a límečku manžety s
kontrastními pruhy, náprsní kapsa s
knofl íčkem, boční rozparky, prodyš-
né, rychleschnoucí, UV-ochrana 25
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,90/Kč 615,–

02.0390 James & 
Nicholson | JN 390
Dámské běžecké tričko s výstři-
hem do V
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, prodyšné, vlhkost
regulující, rychleschnoucí, lehké
a komfortní, kontrastní vsadky,
refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 325,–

02.0391 James & 
Nicholson | JN 391
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester, 
TOPCOOL®
prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí, lehké a komfortní, 
kontrastní vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 325,–
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02.03977 James &
Nicholsonn | JN 397

02.0396 James &&& 
Nicholson | JN 396

02.397K James s & 
NiNiichchc olson | JN 33979 KKK

0220202022.000.0305 James &
NiNiN chhchhcchollsoonnn ||| JNJJJN 33055505

022.0.003022 Jamemes sss &&&&
Nicholollsosonn || JN 302022

020 .0.0313 22 JaJaammes &
NiN chc ololsoson n || JNJNN 331212

03.712266
Myrtle BBeach | MMB BB 7126

030303.7125
Myyyyrrtrr le Beach | MMMMMB 7125255

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

Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
prodyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí,
lehké a komfortní, kontrastní vsadky, refl exní 
prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 325,–

Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, prodyšné, vlhkost
regulující, rychleschnoucí, lehké a komfortní, 
kontrastní vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 325,–

Dětské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
kulatý výstřih, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí, lehké a komfortní, kontrastní 
vsadky, refl exní prvky, mikrofáze polyester
M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 300,–

Pánské běžecké tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
prodyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí, 
lehké a komfortní, kontrastní vsadky, refl exní 
prvky na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,10/Kč 310,–

Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastickým pasem, malá kapsa na zip, ploché
švy, na bocích prodyšné síťované vsadky,
pohodlný elastický materiál, prodyšný rychle-
schnoucí, odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 505,–

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% Lycra®
Dámské běžecké kraťasy s elastickým pasem,
kapsu na zip a ploché švy, na bocích prodyšné
síťované vložky, pohodlný elastický materiál,
prodyšný rychleschnoucí, odvádí vlhkost
S – M – L – XL

50 1 € 19,60/Kč 505,–

Čelenka
150g, 100% polyester
Regulující vlhkost a rychleschnoucí, prodyšná, 
lehká, příjemný komfort nošení
onesize

300 10 € 3,60/Kč 93,–

Sportovní čepice na běhání
150g, 100% polyester
Regulující vlhkost a rychleschnoucí, prodyšná,
lehká, příjemný komfort nošení
onesize

300 10 € 4,10/Kč 105,–

new
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02.0421
James & Nichoolson | JN 44421212121

02020 .0422
Jaammmes & Nicholson | JN 44422

02.0423
James & Nicholsoonn | JN 444232322323

0202.0424
JaJaaaames & Nichcholo sosooon n nn || JJJNNJ 4444224222

02.0307
James & Nicholssoon | JNJNN 307

02.0311131777
on | JN 317James &&&&& NNiNichchchchc ollllsssos

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

02.0421 
James & Nicholson | JN 421
Pánské refl exní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, vlhkost 
regulující, prodyšné a rychleschnoucí, se stříbr-
ným vláknem, lehké a komfortní, prošité vsadky
pod paží a na zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,70/Kč 660,–

02.0422 
James & Nicholson | JN 422
Dámské refl exní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
mírně vypasované, refl exní prvky, kvalitní 
funkční polyester, vlhkost regulující, prodyšné 
a rychleschnoucí, se stříbrným vláknem, lehké a
komfortní, prošité vsadky pod paží a na zádech, 
refl exní švy
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,70/Kč 660,–

02.0423 
James & Nicholson | JN 423
Pánské refl exní běžecké tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, vlhkost 
regulující, prodyšné a rychleschnoucí, se stříbr-
ným vláknem, lehké a komfortní, prošité vsadky
pod paží a na zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,60/Kč 605,–

02.0424 
James & Nicholson | JN 424
Dámské refl exní běžecké tílko
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční polyester, vnitřní 
podprsenka, vlhkost regulující, prodyšné a
rychleschnoucí, se stříbrným vláknem, lehké a
komfortní, prošité vsadky pod paží a na zádech, 
refl exní švy
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 23,60/Kč 605,–

02.0307 
James & Nicholson | JN 307
Pánské běžecké tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% mikropolyester
refl exní potisk na zadní straně, límeček se
stojáčkem na zip, vsadky v kontrastních barvách, 
prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 17,20/Kč 440,–

02.0317 
James & Nicholson | JN 317
Dámské běžecké tričko s dlouhým rukávem
180g/m², 100% mikropolyester
refl exní potisk na zadní straně, límeček se sto-
jáčkem na zip a vsadky v kontrastních barvách,
prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,20/Kč 440,–
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02.0512
James & Nicholson | JN 512

02.0511
James & Nicholson | JN 511

02.0514
James & Nicholson | JN 514

02.0513
James & Nicholson | JN 513

02.0516
James & Nicholson | JN 516

02.0515
James & Nicholson | JN 515

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

02.0512 
James & Nicholson | JN 512
Pánský cyklistický trikot
140g/m², 100% polyester
stojací límec se skrytým zipem, raglánový rukáv, 
prodloužený zadní díl, trojdílná kapsa na zádech, 
elastický okraj, odnímatelná etiketa, vlhkost
regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,30/Kč 370,–

02.0511 
James & Nicholson | JN 511
Dámský cyklistický trikot
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, stojací límec se skrytým zipem, 
raglánový rukáv, prodloužený zadní díl, trojdílná
kapsa na zádech, elastický okraj, odnímatelná
etiketa, vlhkost regulující, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,30/Kč 370,–

02.0514 
James & Nicholson | JN 514
Pánský cyklistický trikot
130g/m², 100% polyester
stojací límec se skrytým zipem a chráničem brady,
límec a raglánové prošití v kontrastní barvě,
raglánový rukáv s širokým lemem, na okraji sili-
konová guma, prodloužený zadní díl, malá kapsa 
na suchý zip, trojdílná otevřená kapsa na zádech,
ploché švy s nízkým třením, vlhkost regulující,
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,10/Kč 490,–

02.0513 
James & Nicholson | JN 513
Dámský cyklistický trikot
130g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, stojací límec se skrytým zipem 
a chráničem brady, límec a raglánové prošití 
v kontrastní barvě, raglánový rukáv s širokým
lemem, na okraji silikonová guma, prodloužený
zadní díl, malá kapsa na suchý zip, trojdílná
otevřená kapsa na zádech, ploché švy s nízkým 
třením, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,10/Kč 490,–

02.0516 
James & Nicholson | JN 516
Pánský cyklistický trikot s propínáním na zip
130g/m², 100% polyester
stojací límec, uvnitř suchý zip a prošití raglánů
v kontrastní barvě, raglánový rukáv s širokým
lemem, dolní okraj se silikonovou gumou, propí-
nání na zip s ohranou brady, ploché švy s nízkým
třením, prodloužený zadní díl, trojdílná otevřená 
kapsa na zádech, malá kapsa na suchý zip na
zadním dílu, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,30/Kč 520,–

02.0515 
James & Nicholson | JN 515
Dámský cyklistický trikot s propínáním na zip
130g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, stojací límec, uvnitř suchý zip 
a prošití raglánů v kontrastní barvě, raglánový
rukáv s širokým lemem, dolní okraj se silikonovou
gumou, propínání na zip s ohranou brady, ploché
švy s nízkým třením, prodloužený zadní díl, 
trojdílná otevřená kapsa na zádech, malá kapsa
na suchý zip na zadním dílu, vlhkost regulující,
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,30/Kč 520,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské cyklistické 3/4 kalhoty
220g/m², 80% polyamid, 20% elastan
elastický pas bez protiskluzové gumičky, ergonomicky
tvarovaný vnitřek, ploché švy, 1 vnitřní kapsa a refl exní potisk 
pro lepší viditelnost, nohavice bez vnitřních švů, protiskluzové
gumičky, příjemný elastický materiál, prodyšný, rychleschnoucí 
a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 37,–/Kč 955,–

Cyklistické kraťasy
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan (Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou, ergonomicky tvarovaný
vnitřek, ploché švy a refl exní potisk pro lepší viditelnost, na 
okrajích nohavic protiskluzové gumičky, příjemný elastický
materiál, prodyšný, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 37,50/Kč 965,–

Dámské cyklistické kraťasy
220g/m², 80% polyamid, 20% elastan
elastický pas bez protiskluzové gumičky, ergonomicky tvaro-
vaný vnitřek, ploché švy, 1 vnitřní kapsa a refl exní potisk pro 
lepší viditelnost, nohavice bez vnitřních švů a protiskluzových
gumiček, příjemný elastický materiál, prodyšný, rychleschnou-
cí a odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 32,50/Kč 835,–

Pánské cyklistické kalhoty
240g/m², přední část: 100% polyester, zadní 
část: 86% polyamid, 14% elastan (Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou, ergo-
nomicky tvarovaný vnitřek, ploché švy a na
zadní straně malá kapsa na zip, na okrajích
nohavic jsou zipy a protiskluzové gumičky,
přední strana z větruvzdorné a prodyšné
vrstvy soft shell, zadní strana z příjemného 
elastického materiálu
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 52,–/Kč 1340,–

Pánské cyklistické kraťasy se šlemi
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan
(Lycra®)
ergonomicky tvarovaný vnitřek a refl exní prv-
ky v bočních plochých švech, na zadní straně
prodyšná síťovaná vsadka a malá kapsa na zip, 
na okrajích nohavic protiskluzové gumičky, 
příjemný elastický materiál, prodyšný, rychle-
schnoucí a odvádí vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 46,50/Kč 1200,–

Cyklistické rukavice, zimní
vně: 96% polyester, 4% elastan, spodní část: 
strukturovaný elastický materiál, Velcro® 
zapínání, 70% polyamid, 30% polyuretan,
dlaň: syntetická kůže s ergonomickou gelovou
vycpávkou, 100% polyester, podšívka lamino-
vaná s membránou (100% polyuretan)
zateplené gelové rukavice s refl exními prvky 
a zapínáním na suchý zip, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, odolný
vůči vodě a větru (2.000mm vodního sloupce)
S – M – L – XL

100 1 € 19,90/Kč 510,–

Cyklistické rukavice, letní
vně: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% 
polyamid, 30% polyuretan, syntetická kůže s
ergonomickým gelovým polstrováním a pro-
tiskluzovým potiskem na dlani, uvnitř:100%
polyester
strukturovaný prodyšný rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost, odolný vůči vodě
a větru
S – M – L – XL

100 1 € 13,10/Kč 335,–

black black black

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

02.0454 
James & Nicholson | JN 454
Pánské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
vsadky v kontrastních barvách, krytý nastavitelný přední 
zip s ochranou na bradu, na zadní straně prodloužený díl
s protiskluzovým gumovým páskem a kapsa na zip, lehký
rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,20/Kč 570,–

02.0453 
James & Nicholson | JN 453
Dámské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
mírně zúžený střih, vsadky v kontrastních barvách, krytý
nastavitelný přední zip s ochranou na bradu, na zadní straně
prodloužený díl s protiskluzovým gumovým páskem a kapsa 
na zip, lehký rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,20/Kč 570,–

02.0461 
James & Nicholson | JN 461
Pánské cyklistické kraťasy
vnější vrstva: 100g/m², 100% polyamid, vnitřní vrstva:
170g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas, refl exní lemování, 2 boční a 1 zadní kapsa na
zip, uvnitř šité bavlněné šortky s ergonomicky tvarovanou
vložkou, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 51,50/Kč 1330,–

02.0460 
James & Nicholson | JN 460
Dámské cyklistické kraťasy
vnější vrstva: 100g/m², 100% polyamid, vnitřní vrstva:
170g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas, refl exní lemování, 2 boční a 1 zadní kapsa na
zip, uvnitř všité bavlněné šortky s ergonomicky tvarovanou
vložkou, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 51,50/Kč 1330,–

02.0440 
James & Nicholson | JN 440
Pánská větrová bunda
přední část a rukávy: 100% polyester, zadní část: 86% polya-
mid, 14% elastan
větru odolná přední strana, vsadky v kontrastních barvách,
krytý přední zip s ochranou na bradu, refl exní prvky, 2 boční 
kapsy na zip a stahovací šňůrka v pase, 3 vrstvá tkanina a 
funkční materiál s TPU membránou, rychleschnoucí a odolný
vůči vlhkosti
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,50/Kč 1525,–

02.0439 
James & Nicholson | JN 439
Dámská větru odolná bunda
přední část a rukávy: 100% polyester, zadní část: 86% polya-
mid, 14% elastan
mírně vypasovaný střih, větru odolná přední strana, vsadky v
kontrastních barvách, krytý přední zip s ochranou na bradu,
refl exní prvky, 2 boční kapsy na zip a stahovací šňůrka v 
pase, 3 vrstvá tkanina a funkční materiál s TPU membránou,
rychleschnoucí a odolný vůči vlhkosti
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,50/Kč 1525,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1028 
James & Nicholson | JN 1028
Pánské trekingové kalhoty, odepínací 
nohavice
vnější vrstva a podšívka: 100% polyester
odepínací nohavice, 2 boční kapsy na zip, 2 zadní 
kapsy a 2 velké kapsy na stehnech, na bocích
jsou svislé zipy, snadné obléknutí i přes obuv,
pohodlný rychleschnoucí materiál odolný vůči
vodě a nečistotám
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,–/Kč 1160,–

02.1029 
James & Nicholson | JN 1029
Dámské trekingové kalhoty, odepínací 
nohavice
vnější vrstva podšívka: 100% polyester
odepínací nohavice, 2 boční kapsy na zip, 2 zadní 
kapsy a 2 velké kapsy na stehnech, na bocích
jsou svislé zipy, snadné obléknutí i přes obuv,
pohodlný rychleschnoucí materiál odolný vůči
vodě a nečistotám
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,–/Kč 1160,–

02.0583 
James & Nicholson | JN 583
Pánské elastické kalhoty, odepínací nohavice
94% polyamid, 6% elastan
odepínací nohavice, zadní kapsa, přední kapsa a
2 boční kapsy na zip, v pase částečně elastické,
poutka na pásek, lehký odolného materiálu, rych-
leschnoucí a voděodolný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 52,50/Kč 1355,–

02.0582 
James & Nicholson | JN 582
Dámské elastické kalhoty, odepínací nohavice
94% polyamid, 6% elastan
odepínací nohavice, zadní kapsa, přední kapsa a
2 boční kapsy na zip, v pase částečně elastické,
poutka na pásek, lehký odolného materiálu, rych-
leschnoucí a voděodolný
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 52,50/Kč 1355,–

02.0585 
James & Nicholson | JN 585
Pánské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
mírně formovaná kolena, přední a 2 boční kapsy
na zip, v pase jsou částečně elastické a mají 
poutka na pásek, teplá, odolná a rychleschnoucí 
tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 57,50/Kč 1485,–

02.0584 
James & Nicholson | JN 584
Dámské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
mírně formovaná kolena, přední a 2 boční kapsy
na zip, v pase jsou částečně elastické a mají 
poutka na pásek, teplá, odolná a rychleschnoucí 
tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 57,50/Kč 1485,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0401 James & 
Nicholson | JN 401
Pánské polo
170g/m², 100% polyester
zpevněný lem kolem krku, límeček
z úpletu, knofl íky ve stejné barvě, 
boční rozparky, velmi pohodlné
a prodyšné, z vysoce funkčního
polyesteru, materiál rychleschnoucí 
a odvádí vlhkost od těla, materiál
má dlouhou životnost a je odolný
vůči UV záření (UPF 25)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,80/Kč 560,–

02.0411 James & 
Nicholson | JN 411
Dámské polo
170g/m², 100% polyester
mírně vypasovaný střih, zpevněný
lem kolem krku, límeček z úpletu,
knofl íky ve stejné barvě, boční roz-
parky,velmi pohodlné a prodyšné, z
vysoce funkčního polyesteru, rychle-
schnoucí, odvádějící vlhkost od těla,
materiál má dlouhou životnost a je
odolný vůči UV záření (UPF 25)
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,80/Kč 560,–

Pánské Active polo
155g/m², 100% polyester
knofl íky ve stejné barvě a límeček z úpletu, pohodlné a 
prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního polyesteru, rych-
leschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, dlouhá životnost
materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 23,–/Kč 590,–

Dámské Active polo
155g/m², 100% polyester
lehce vypasovaný střih, knofl íky ve stejné barvě a límeček z 
úpletu, pohodlné a prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního
polyesteru, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, dlouhá
životnost materiálu, odolný vůči UV záření (UPF25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 23,–/Kč 590,–

Dámské polo bez rukávů
155g/m², 100% polyester
lehce vypasovaný střih, knofl íky ve stejné barvě a límeček z 
úpletu, pohodlné a prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního
polyesteru, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, odolný
vůči UV záření (UPF25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 20,90/Kč 535,–
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02.0736
James & Nichhhhololololson | JN 7777366

02.07333335
James & & & & Nicholooo son | JN 733535

022.03558 Jammeeesss &&&& & 
NiNiNichchchholololsososonnn || JNJN 335858

02.0357 James & & 
Niiichchcchholson | JN 35757

02.3.3358585 KK JaJ mes &&
Niichchollolsososos nnn ||| JJN 358KKK

glatte Oberfl äche
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch

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

02.0736 James & 
Nicholson | JN 736
Pánské sportovní tričko V výstřih
150g/m², 100% polyester, single 
jersey
klasický střih, V výstřih, lemovka 
kolem krku, dvojité švy na zádech a 
průramcích, prodyšný, rychle-
schnoucí, „tear off “ label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 172,–

02.0735 James & 
Nicholson | JN 735
Dámské sportovní tričko V výstřih
150g/m², 100% polyester, single 
jersey
vypasovaný střih, V výstřih, lemovka 
kolem krku, dvojité švy na zádech a 
průramcích, prodyšný, rychle-
schnoucí, „tear off “ label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 172,–

02.0358 James & 
Nicholson | JN 358
Pánské sportovní tričko
150g/m², 100% mikropolyester, 
hladký úplet
rovný střih, zpevněný lem kolem 
krku, na ramenou, límečku a
rukávech dvojité prošití, prodyšný
rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 172,–

02.0357 James & 
Nicholson | JN 357
Dámské sportovní tričko
150g/m², 100% polyester, hladký 
úplet
vypasovaný střih, zpevněný lem 
kolem krku, na ramenou, límečku a 
rukávech dvojité prošití, prodyšný
rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 172,–

02.358K James & 
Nicholson | JN 358K
Sportovní dětské tričko
150g/m², 100% polyester, single 
jersey
lemovka kolem krku, zdvojené švy 
na zádech, ve výstřihu a v průram-
cích, prodyšný, rychleschnoucí,
vlhkost regulující materiál
    M          L          XL        XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

100 10 € 5,90/Kč 152,–
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02202202.0720
James & Nicholsoooonn nn | JN 720

020200 0.07719
JaJammeem s & NiNiiicchchoolsoonnn | JN 719

02.0024
James & Nicholsoson | JN 24

0202.0.01919777
JaJaJamemess & & & NNiNiccholo soon || JNNN 1197

02.00023
James && Nicholson | JN 23

02.00001991966
JaJJaJaJaamemmm s & & && NiNNiNN chc ololsosoooonnnnn || JJNJ  196966

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

02.0720 
James & Nicholson | JN 720
Pánská funkční polokošile
170g/m², 100% polyester
Úpletový límec, lemovka u krku, odnímatelná
etiketa, 3 knofl íky tón v tónu, prodyšný, vlhkost
regulující a rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,50/Kč 245,–

02.0719 
James & Nicholson | JN 719
Dámská funkční polokošile
170g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaná, úpletový límec, lemovka u 
krku, odnímatelná etiketa, 5 knofl íků tón v tónu, 
prodyšný, vlhkost regulující a rychleschnoucí 
Materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,50/Kč 245,–

02.0024 
James & Nicholson | JN 24
Sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry, 
vnitřní vrstva: polyester, vnější vrstva: bavlna
vysoce pohodlné polo, zpevněný lem u krku,
pletený límeček, knofl íky ve stejné barvě, boční 
rozparky, na ramenou, límečku a rukávech dvojitě 
prošito, prodyšný rychleschnoucí materiál odvá-
dějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 19,40/Kč 500,–

02.0197 
James & Nicholson | JN 197
Dámské sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry
mírně zúžený střih, zpevněný lem u krku, na
ramenou, límečku a rukávech dvojitě prošito,
CoolDry rychleschnoucí, prodyšný a odvádí 
vlhkost od těla, uvnitř polyester z 5-kanálových
vláken, vně bavlna
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 16,20/Kč 415,–

02.0023 
James & Nicholson | JN 23
Sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester
zpevněný lem u krku, na ramenou, límečku a
rukávech dvojitě prošito, CoolDry materiál, rych-
leschnoucí, prodyšný a odvádí vlhkost od těla,
uvnitř polyester z 5-kanálových vláken.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,90/Kč 385,–

02.0196 
James & Nicholson | JN 196
Dámské sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry
mírně vypasovaný střih, zpevněný lem u krku,
na ramenou, límečku a rukávech dvojitě prošito,
CoolDry materiál- rychleschnoucí, prodyšný a
odvádí vlhkost od těla, uvnitř polyester z 5-kaná-
lových vláken, vně bavlna
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 11,60/Kč 300,–
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02.0386
James & Nicholson | JN 386

02.386K
James & Nicholson | JN 386K

02.0387
James & Nicholson | JN 387

02.387K
James & Nicholson | JN 387K

02.0342
James & Nicholson | JN 342

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

02.0386 James & 
Nicholson | JN 386
Týmové tričko
135g/m², 100% polyester
prodyšné, rychleschnoucí, netřepivé,
snadná údržba, pohodlné, s kon-
trastními proužky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 320,–

02.386K James & 
Nicholson | JN 386K
Dětské týmové tričko
135g/m², 100% polyester
prodyšné, rychleschnoucí, netřepivé,
snadná údržba, pohodlné, s kon-
trastními proužky
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 11,60/Kč 300,–

02.0387 James & 
Nicholson | JN 387
Týmové kraťasy
135g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, lemování 
ve stejné barvě, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost,
bez vnitřních slipů
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 300,–

02.387K James & 
Nicholson | JN 387K
Dětské týmové kraťasy
135g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, lemování 
ve stejné barvě, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost,
bez vnitřních slipů
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 10,70/Kč 275,–

02.0342 James & 
Nicholson | JN 342
Týmové ponožky
97% polyamid, 3% elastan
pro děti i dosppělé, pohodlné a
komfortní, netřepící se a snadné na 
údržbu, k dostání ve velikostech: S
(27-30), M (31-34), L (35-38), XL
(39-42), XXL (43-46)
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 8,50/Kč 220,–

white/black black/white green/white yellow/black orange/black red/white royal/white

white/black black/white green/white red/white royal/white

white black carbon green acid yellow yellow red cobalt royal navy

TEAM SPORT COLLECTION

142

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



02.0337
James & Nicholson | JN 337

0202222222.337K
Jaaaammemeeeess & Nicholson | | JNJNJNNNN 3337K

02.0338
James & Nicholson | JNN 3333333838383338

02222.3.3383 KK
JaJJaaaJ meeess & NiNichholo son || JNJNN 338K

02.0486
JJames & Nicholson | JJJNNJ  48686

02.0372
James & Nicholsonnn n | JN 33372727272

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

02.0337 James & 
Nicholson | JN 337
Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
tričko s kontrastními vložkami, z pro-
dyšného rychleschnoucího materiálu
odvádějící vlhkost, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,20/Kč 440,–

02.337K James & 
Nicholson | JN 337K
Dětské týmové tričko
140g/m², 100% polyester
tričko s kontrastními vložkami, z pro-
dyšného rychleschnoucího materiálu
odvádějící vlhkost, lehké a pohodlné
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 16,40/Kč 420,–

02.0338 James & 
Nicholson | JN 338
Týmové kontrastní tričko
140g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky, vyrobeno z 
prodyšného rychleschnoucího ma-
teriálu odvádějícího vlhkost, lehké
a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,20/Kč 440,–

02.338K James & 
Nicholson | JN 338K
Dětské týmové tričko
140g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky, vyrobeno z 
prodyšného rychleschnoucího ma-
teriálu odvádějícího vlhkost, lehké
a pohodlné
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

50 1 € 16,40/Kč 420,–

02.0486 James & 
Nicholson | JN 486
Týmová souprava
100% polyester
tréninková souprava, bunda má zip 
po celé délce, stojáček, kontrastní 
vsadky, 2 boční kapsy na zip a elas-
tické manžety a pas, kalhoty mají 
elastický pas se šňůrkou, kontrastní 
vsadky a 2 kapsy na zip, materiál
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 73,–/Kč 1875,–

02.0372 James & 
Nicholson | JN 372
Týmový signální dres
75g/m², 100% polyester
týmová rozlišovací vesta pro děti (S)
i dospělé(L) z prodyšné a odolné
síťoviny
S – L

100 10 € 4,90/Kč 126,–
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02.0467
James & Nicholson | JN 467

02.0482
James & Nicholson | JN 482

02.0484
James & Nicholson | JN 484

02.0468
James & Nicholson | JN 468

02.0483
James & Nicholson | JN 483

02.0485
James & Nicholson | JN 485

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

Týmové tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester
V výstřih a límeček, kontrastní vsadky, z prodyšného rych-
leschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost, velmi lehké a
pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,40/Kč 320,–

Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
na bocích a na zádech kontrastní síťované vsadky, z prodyšné-
ho rychleschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 355,–

Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
na bocích a na zádech kontrastní síťované vsadky, z prodyšné-
ho rychleschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 355,–

Týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, velmi lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 300,–

Týmové soutěžní kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, velmi lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 10,–/Kč 255,–

Týmové turnajové kraťasy
140g/m², 100% polyester
boční vsadky v kontrastních barvách, elastický pas se šňůrkou
a všité síťované slipy, vyrobeno z prodyšného rychleschnoucí-
ho materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 355,–
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20.P438
Kariban ProAAAAccct | PAAAA438

20.PPPP439
Kariban n n ProAct | PA439

20.PPP 4444 55
Karibannn ProAAAcctct || PPA4A 45

20.P476666
Kariban ProoooAct | PAA4AA 76

200000 P.PP44744 7
Karibban ProActctctct | PAAA4A 77

20.P443333
Kariban PrrrroAct | PAA4AA 43

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

Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 6,25/Kč 160,–

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 5  € 5,70/Kč 147,–

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
   6/8     8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

50 5  € 5,40/Kč 138,–

Pánské sportovní tričko s V výstřihem
140g/m², 100% polyester, „Bird eye“
malý V výstřih, lemovka kolem krku, raglánový rukáv se
skrytými stehy, dvojité prošití na ramenou a lemu, prodyšné,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 6,85/Kč 176,–

Dámské sportovní tričko s V výstřihem
140g/m², 100% polyester, „Bird eye“
vypasovaný střih, malý V výstřih, lemovka kolem krku, raglá-
nový rukáv se skrytými stehy, dvojité prošití na ramenou a 
lemu, prodyšné, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 5  € 6,30/Kč 161,–

Pánské sportovní tričko s dlouhým rukávem
140g/m², 100% polyester
rychleschnoucí materiál, kulatý výstřih s lemovkou, dvojitě 
prošité
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 8,40/Kč 215,–
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20.P441
Kariban ProAct | PA441

2020200.P.P.PPP44444444444 2
Karibabaannn PPrPPP oAct | PPAAA4A 42

20.P482
Kariban ProAoAoAoActctctct ||||| PA482

2000.P.PPPP4844 3
Kariiibabaan n n n n ProAct | PPPPPA4AAA 83

20.P488880000
Kariban PrrroAoAoAoAcccttt | PA480

20.PPPP488884811
Karibaaaann PPPrPrroAo ct | PPA4AAA 81

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

20.P441 Kariban
ProAct | PA441
Pánské sportovní tričko bez
rukávů
140g/m², 100% polyester
úzký lem výstřihu a průramků, dvoji-
té prošití, rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 5,60/Kč 143,–

20.P442 Kariban
ProAct | PA442
Dámské sportovní tričko bez
rukávů
140g/m², 100% polyester
vykrojená záda, úzký lem výstřihu 
a průramků, dvojité prošití, rychle-
schnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

50 5 € 5,45/Kč 140,–

20.P482 Kariban
ProAct | PA482
Pánské polo „CoolPlus“
145g/m², 50% polyester CoolPlus®,
50% polyester
hladká tkanina pro snadný branding,
hladká pletenina límce, prodyšné a
rychleschnoucí, léga se 3 knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 13,90/Kč 355,–

20.P483 Kariban
ProAct | PA483
Dámské polo „CoolPlus“
145g/m², 50% polyester CoolPlus®,
50% polyester
mírně vypasovaný střih, hladká
tkanina pro snadný branding,
hladká pletenina límce, prodyšné a
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 11,90/Kč 305,–

20.P480 Kariban
ProAct | PA480
Pánské golfové polo
100% polyester
3 knofl íčky, plochý límeček, boční 
rozparky, dvojitě prošité, na rame-
nou a uvnitř límečku kontrastní lem,
vyrobeno příjemného prodyšného
materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 11,05/Kč 285,–

20.P481 Kariban
ProAct | PA481
Dámské golfové polo
100% polyester
vypasovaný střih, plochý úpletový 
límec, léga se 3 knofl íky, kontrastní 
pásek za krkem, na bočních rozpar-
cích a na ramenou, dvojité prošití na
rukávech a lemu, prodyšný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 11,05/Kč 285,–
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20.P358
Kariban ProAct | PA358

20.P359
Kariban ProAct | PA359

20.1008
Kariban ProAct | PA1008

20.1009
Kariban ProAct | PA1009

20.1002
Kariban ProAct | PA1002

20.1003
Kariban ProActtt |||| PPPPPA1A1A1A1003

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

20.P358 
Kariban ProAct | PA358
Pánská Training bunda
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Zip, 2 kapsy na zip vpředu s lepenými švy, 
kapuce s podšívkou 65% polyester/35% bavlna
jersey, dvoubarevná šňůrka, kontrastní manžety
na rukávech a v lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 55,–/Kč 1415,–

20.P359 
Kariban ProAct | PA359
Dámská Training bunda
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Zip, 2 kapsy na zip vpředu s lepenými švy, 
kapuce s podšívkou 65% polyester/35% bavlna
jersey, dvoubarevná šňůrka, kontrastní manžety
na rukávech a v lemu
S – M – L – XL

15 1 € 49,–/Kč 1255,–

20.1008 
Kariban ProAct | PA1008
Pánské funkční kalhoty
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Elastický pas s dvoubarevnou šňůrkou, 2 přední 
kapsy s podšívkou z jersey 65% polyester 35% 
bavlna, 1 tepelně svařená kapsa na zip vzadu,
moderní úzký tvar, úzké ukončení nohavic s kon-
trastní elastickou vsadkou, vsadky na kolenou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 39,50/Kč 1015,–

20.1009 
Kariban ProAct | PA1009
Dámské funkční kalhoty
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Elastický pas s dvoubarevnou šňůrkou, 2 přední 
kapsy s podšívkou z jersey 65% polyester 35% 
bavlna, 1 tepelně svařená kapsa na zip vzadu,
moderní úzký tvar, úzké ukončení nohavic s kon-
trastní elastickou vsadkou, vsadky na kolenou
S – M – L – XL

20 1 € 36,–/Kč 920,–

20.1002 
Kariban ProAct | PA1002
Pánské kalhoty
95% polyester, 5% elastan
Vodoodpudivé, antistatické, kontrastní zip s 1 
knofl íkem na háček, 2 kontrastní kapsy na zip
vepředu a 1 kontrastní kapsa vzadu se zipem, na
bocích elastický pas s poutky na pásek, vsadky
na kolenou 100% polyester jacquard
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,50/Kč 1265,–

20.1003 
Kariban ProAct | PA1003
Dámské kalhoty
95% polyester, 5% elastan
Vodoodpudivé, antistatické, kontrastní zip s 1 
knofl íkem na háček, 2 kontrastní kapsy na zip
vepředu a 1 kontrastní kapsa vzadu se zipem, na
bocích elastický pas s poutky na pásek, vsadky
na kolenou 100% polyester jacquard
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,50/Kč 1265,–
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20.P188
Kariban ProAct | PA188

20.K710
Kariban | K710

20.P119
Kariban ProAccct | PPA1A1191

20.P154
Kariban ProAAAct | PA11154

20.K765
Kariban | K765

20.K76444
Kariban | KK7K 64

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

20.P188 Kariban
ProAct | PA188
Dámské legíny
95% bavlna, 5% elastan
elastický pas, hladký materiál
XS – S – M – L – XL

20 1 € 13,25/Kč 340,–

20.K710 
Kariban | K710
Šortky
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester french terry
široký lem s plochou šňůrkou a
kovovými koncovkami, dvojité stehy,
2 boční kapsy, 1 zadní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 25,–/Kč 640,–

20.P119 Kariban
ProAct | PA119
Pánské plavky
110g/m², 100% polyester
2 přední kapsy a 1 boční kapsa
s klopou, v pase pružný lem se
stahovací šňůrkou, vnitřní slipy ze
síťoviny, plavky kontrastně prošité
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 16,40/Kč 420,–

20.P154 Kariban
ProAct | PA154
Pánské sportovní kraťasy
100g/m², 100% polyester
2 kapsy, v pase pružný lem se sta-
hovací šňůrkou, prodyšný materiál,
podšívka ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 19,50/Kč 500,–

20.K765 
Kariban | K765
Pánské kraťasy
100% bavlna, dětské plátno
hebký povrch, zip + 2 knofl íčky, 2
zadní kapsy, 2 boční kapsy a boční 
rozparky, francouzské číslování 
velikostí
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 –
52 – 54

20 1 € 34,–/Kč 875,–

20.K764 
Kariban | K764
Dámské kraťasy
100% bavlna, dětské plátno
hebký povrch, zip + 2 knofl íčky, 2
zadní kapsy, 2 boční kapsy a boční 
rozparky, francouzské číslování 
velikostí
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 31,–/Kč 800,–
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20.PP36363663 00000
Kariban PPrProAoAoAo cttct ||| PPPA3600000 

20.PP23232332222
Kariban ProAct |||| PPPPA2A2A2A2322

20.P342
Kariban ProAct | PA342

20.P343
Kariban ProAct | PA343

20.P192
Kariban ProAct | PA192

20.P193
Kariban ProAct | PA193

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

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

20.P360 Kariban
ProAct | PA360
Sportovní mikina s 1/4 zipem
90% polyester, 10% elastan
měkká počesaná látka, raglánový
rukáv, 2 refl exní kapsy se zapínáním 
na zip, bílý zip u barvy navy, černý u
barvy lime a dark grey
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

20.P232 Kariban
ProAct | PA232
Ultralehká sportovní bunda
35g, 100% polyamid ripstop
stojací límec s elastickým kon-
trastním lemem, zapínání na zip s 
refl exním prvkem, raglánový rukáv,
manžety rukávů, kapsy a lem,
rychleschnoucí, bunda se dá složit
do boční kapsy, extrémně lehká,
transparentní látka, vodě a větru 
odolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,30/Kč 650,–

20.P342 Kariban
ProAct | PA342
Pánská běžecká bunda
100% polyester
2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsa,
na přední straně zip s refl exním
lemováním, na konci rukávů elas-
tické žebrované manžety, na bocích
refl exní prvky, podšívka ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 36,50/Kč 935,–

20.P343 Kariban
ProAct | PA343
Dámská běžecká bunda
100% polyester
vypasovaný střih, 2 přední kapsy na
zip, vnitřní kapsa, na přední straně
zip s refl exním lemováním, na konci 
rukávů elastické žebrované manžety,
na bocích refl exní prvky, podšívka 
ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 33,–/Kč 850,–

20.P192 Kariban
ProAct | PA192
Pánské teplákové kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip, v pase elastický lem se
stahovací šňůrkou, nohavice mají ve
spodní části zipy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 24,80/Kč 635,–

20.P193 Kariban
ProAct | PA193
Dámské teplákové kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip, v pase elastický lem se
stahovací šňůrkou, nohavice mají ve
spodní části zipy
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 22,50/Kč 580,–
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2522 .11474777722
SOL'''SSS ||| Neew York MMeeene

25.1473
SOL'S | New Yorkrkrrk WWomen

25.1689
SOL'S | Sandy

25.1418
SOL'S | Rio

25.14414 4
SOL'S | | Sydnnnney Men

2522522 00.001414141444111
SOOOL'L'SS || SSyS dneyyyy WWWWWomomene

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sublimationgeeignetgeeignedesigned fogned fo
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

DaunenDDaunenDaunenP říauneuneDDauneauneauneaune

DaunenDDaunenDaunenPeříauneuneDDauneauneauneaune

InterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlock

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

Pánská běžecká péřová bunda
150g/m², 100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 10%
peří
přiléhavý střih, vysoce přizpůsobivý materiál, teplý, prodyšný
a lehký, stojací límec, elastická kapuce, přední i zadní díl
vatovaný a prošitý, elastická manžeta na rukávech a lemu, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 99,–/Kč 2550,–

Dámská běžecká péřová bunda
150g/m², 100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 10% 
peří
přiléhavý střih, vysoce přizpůsobivý materiál, teplý, prodyšný
a lehký, stojací límec, elastická kapuce, přední i zadní díl
vatovaný a prošitý, elastická manžeta na rulkávech a lemu, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 99,–/Kč 2550,–

Pánské koupací šortky
105g/m², 100% microfáze polyester, uvnitř: 100% polyester 
síťovina
elastický pás se stahovací šňůrkou tón v tónu, 2 boční kapsy, 
jedna zadní se suchým zipem, malé boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

100 5  € 12,15/Kč 315,–

Dámské sportovní tílko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí Dry Fit materiál, vykrojená
záda, žensky působící výstřih, refl exní paspulka vpředu, 
ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 11,30/Kč 290,–

Pánské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí materiál, ploché švy, prodyšné
kontrastní síťované vsadky na bocích, refl exní prvky na
raglánovém stehu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 12,90/Kč 330,–

Dámské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí materiál, ploché švy, prodyšné 
kontrastní síťované vsadky na bocích, refl exní prvky na 
raglánovém stehu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 12,90/Kč 330,–
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25.1939393999
SOL'S | Spporororo ty

25555.111.11.11515155151 999999
SOL''S SSS | Spppoorortttty Wommmen

25.1161616666
SOL'S | SSpSportytyy KKididdidss

25.1199
SOL'S | Performer Menn

25.111198
SOL'S | PPeP rforrmer WoWoWoWoommemm n

25.0211100
SOL'S | AAnAnAA fi eld

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

Pánské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 5,95/Kč 153,–

Dámské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 4,70/Kč 120,–

Dětské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
   6 Y        8 Y      10 Y      12 Y
110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 5,60/Kč 144,–

Pánské sportovní polo
180g/m², 100% polyester
rychleschnoucí, absorbující pot, léga se 3 knofl íky a boční 
rozparky mají kontrastní lem, lemovka u krku, vhodné pro 
sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,20/Kč 340,–

Dámské sportovní polo
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, rychleschnoucí, absorbující pot, léga se 3 
knofl íky a boční rozparky mají kontrastní lem, lemovka u krku,
vhodné pro sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,20/Kč 340,–

Tréninkové rozlišovací tílko
80g/m², 100% polyester, prodyšná síťovina
kulatý výstřih s lemem tón v tónu, prodyšný materiál, neonové
barvy pro snadné rozlišení
XS – M – XL

100 5 € 3,95/Kč 102,–
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2929292 2.2.26868688MMMM
SSpSpiriro o || S2S2S266868M

299..268F
SSpSpS iroo | S268888F

299.1755MM
SpSpiriro o || SS17575M

2929292929 1.117577 FF
SSppSpiririri oooo || S1SS 7757 F

2929..1.17776F
Spirro o | SSS1766FF

29299.1.1176676767 MM
pSpSppiriririroooo |||| S17666666MMMMMM

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

29.268M Spiro | S268M
Pánská odlehčená bunda
160g/m², vně 100% nylon, podšívka 100%
nylon, vatování: 160g polyester, kapuce a rukávy:
92%polyester, 8% elastan
2 boční kapsy na zip, raglánový rukáv, lem ruká-
vů, krku a okraje bundy, díra pro palec na konci
rukávu, vypasovaný střih, prošívaný přední i zadní 
díl, refl exní prvky, lehká a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 54,–/Kč 1385,–

29.268F Spiro | S268F
Dámská odlehčená bunda
160g/m², vně 100% nylon, podšívka 100%
nylon, vatování: 160g polyester, kapuce a rukávy:
92% polyester, 8% elastan
2 boční kapsy na zip, raglánový rukáv, lem ruká-
vů, krku a okraje bundy,díra pro palec na konci
rukávu, vypasovaný střih, prošívaný přední i zadní 
díl, refl exní prvky, lehká a rychleschnoucí
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 50,–/Kč 1280,–

29.175M Spiro | S175M
Pánská týmová soft shellová bunda
240g/m², 3 vrstvý soft shell, vnější vrstva:
100% polyester Pongee 300T, prostřední vrstva:
voděodolná TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester, žerzej
3 vrstvá, inteligentní technologie, Pongee 300T,
velmi lehká, rychleschnoucí, větruodolná, pro-
dloužená záda, voděodolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (2.000g/m² za 24h)
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 70,–/Kč 1795,–

29.175F Spiro | S175F
Dámská soft shellová bunda
240g/m², 3 vrstvý soft shell, vnější vrstva:
100% polyester Pangee 300T, prostřední vrstva:
voděodolná TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester, žerzej
3 vrstvá, inteligentní technologie, Pongee 300T,
velmi lehká, rychleschnoucí, větruodolná, pro-
dloužená záda, voděodolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (2.000g/m² za 24h)
XS – S – M – L – XL

10 5 € 64,–/Kč 1640,–

29.176F Spiro | S176F
Dámské tréninkové tričko
145g/m², 100% polyester, CoolDry síťovina
velmi lehký materiál, přiléhavý střih, měkký pruž-
ný CoolDry-material, rychleschnoucí, skryté švy
XS – S – M – L – XL

20 5 € 15,40/Kč 395,–

29.176M Spiro | S176M
Pánské sportovní tričko
145g/m², 100% polyester, CoolDry síťovina
velmi lehký materiál, přiléhavý střih, měkký pruž-
ný CoolDry-material, rychleschnoucí, skryté švy
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 16,10/Kč 415,–
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29.271M
Sppiriro o | | S2S27171717 MMMMM

2929.22711FF
SpSpSppppirro | S2S2717111F

29.27222FFFF
Spiro | S22277727277 F

29.270F
Spiro | S270F

299.27474FF
Spiro | S2S22274747444744FFFFFFF

29.273F
Spiro | S273F

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

29.271M Spiro | S271M
Pánské sportovní tričko
180g/m², 47% nylon, 47% polyester,6% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 17,60/Kč 450,–

29.271F Spiro | S271F
Dámské sportovní tričko
180g/m², sport grey/hot coral: 88% polyester, 
12% elastan, ostatní barvy: 47% nylon, 47% 
polyester, 6% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
XS – S – M – L – XL

25 5 € 16,60/Kč 425,–

29.272F Spiro | S272F
Dámské sportovní tílko
160g/m², grey marl/hot coral: 47% nylon, 47%
polyester, 6% elastan, phantom grey/lavender: 
90% polyester, 10% elastan, vsadka 100% 
polyester
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kontrastní 
lemy výstřihu a dolního okraje, vykrojená záda,
na boku kontrastní vsadka, rychleschnoucí 
prodyšný materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 13,90/Kč 355,–

29.270F Spiro | S270F
Dámské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan, šedá:
88% polyester, 12% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, na
boku kontrastní vsadky, otvor pro sluchátka, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,40/Kč 395,–

29.274F Spiro | S274F
Dámský sportovní top
180g/m², lavender: 92% polyester, 8% elastan, 
sport grey marl a hot coral: 88% polyester, 12%
elastane, vsadka 100% polyester
ploché stehy, elastický pas, 4 ramínka překřižující 
se na zádech, prodyšný rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 13,90/Kč 355,–

29.273F Spiro | S273F
Dámské sportovní capri šortky
230g/m², black/lavender: 92% polyester, 8% 
elastan, sport grey marl/hot coral: 88% polyes-
ter, 12% elastan, vsadka 100% polyester
3/4 délka, ploché stehy, kontrastní proužek
v pase, na boku kontrastní vsadka, prodyšný
rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 16,60/Kč 425,–
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29.117777777777 MMMMM
Spiro | S1S1SS17777777MMM

29.17777FFFFF
SppSpS iriroo || SS1S17777777777FFF

29.086866XX
SpS irroooo |||| RCRCRCC080 6XX

29.182F
Spiro | S182F

29292999 1.182828 MMMM
Sppiro o | S1S1S182MM

29292992 .1.11111797979799MMMM
SpSpSpirirriro o oo o ||| S1S1S1797979MMM

2929292992 .11.17979779797 FFFF
SpSppSS iririrrirro oo | | || S1S1S1S1SS 79797979799FFFFF

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

Pánské týmové polo
145g/m², 100% polyester
designové polo, CoolDry funkce, rychleschnoucí 
materiál, 3 knofl íky, vhodné k vrstvení oblečení,
udržuje teplotu
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 19,40/Kč 500,–

Dámské týmové polo
145g/m², 100% polyester
designové polo, CoolDry funkce, rychleschnoucí 
materiál, 3 knofl íky, vhodné k vrstvení oblečení,
udržuje teplotu
XS – S – M – L – XL

20 5 € 17,60/Kč 450,–

Sportovní čepice
100g/m², 100% polyester
nízký profi l, bez podšívky, na bocích kontrastní panely a vět-
rací otvory ze síťoviny, na kšiltu úzký lem v kontrastní barvě, v 
zadní části nastavitelné zapínání na mosaznou přezku
onesize

150 25 € 4,90/Kč 126,–

29.182F Spiro | S182F
Dámské tréninkové tričko
140g/m², 100% polyester
přiléhavé, vsadky s refl exním lemem, náročná technologie, 
měkký materiál vhodný pro sport- CoolDry, rychleschnoucí,
prodyšný, extrémně lehký, tištěné logo Spiro
XS – S – M – L – XL

20 5  € 12,20/Kč 315,–

29.182M Spiro | S182M
Pánské tréninkové tričko
140g/m², 100% polyester
přiléhavé, vsadky s refl exním lemem, náročná technologie, 
měkký materiál vhodný pro sport- CoolDry, rychleschnoucí,
prodyšný, extrémně lehký, tištěné logo Spiro
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 13,90/Kč 355,–

29.179M Spiro | S179M
Pánské týmové kalhoty
100% polyester
ergonomický střih, velmi lehký rychleschnoucí materiál, 
vodoodpudivý, v potivých částech větrací vsadky, síťovaná
podšívka, elastický pas, skrytá kapsa, ultrarefl exní logo Spiro
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 27,70/Kč 710,–

29.179F Spiro | S179F
Dámské týmové kalhoty
100% polyester
ergonomický střih, velmi lehký rychleschnoucí materiál, 
vodoodpudivý, v potivých částech větrací vsadky, síťovaná
podšívka, elastický pas, skrytá kapsa, ultrarefl exní logo Spiro
XS – S – M – L – XL

10 5  € 25,90/Kč 665,–
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29.117877878788XXX
Spiro | S111S1778787 XXX

22929.1118000XXXX
SpSpS iriiro ||| S11808080XXX

2929999.2287XX
SpSpSSpSpirrriri o oooo | S28777877X

2929.1.118444844XXXXXXX
SpSpSpSppiriririririrooooo || S1S 848484844444XXXXXXXXX

29292929.185X
Sppppiro ooo | S185X

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

Tréninkové tričko
185g/m², 100% CoolDry polyester
CoolDry funkce, rychleschnoucí lehký materiál, 1/4 délka zipu 
pod krkem, chladivý efekt při nošení, příjemný střih, vhodné
při vrstvení obečení, dobré termoizolační vlastnosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 23,80/Kč 610,–

Týmová bunda
50D mikrovlákno, 100% polyester
stojáček, 2 boční kapsy a na pravé hrudi logo Spiro, podšívka 
ze síťoviny, lehký, prodyšný, voděodolný a rychleschnoucí 
materiál, Spiro logo na pravém prsu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 38,–/Kč 975,–

29.184X Spiro | S184X
Týmové kraťasy
100% polyester
vnitřní slipy ze síťoviny, rychleschnoucí, prodyšné, vsadky ze
síťoviny, elastický pas, skrytá kapsa, ultrarefl exní tištěné logo 
Spiro, vodoodpudivá 50D mikrofáze
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 19,80/Kč 510,–

29.185X Spiro | S185X
Treková bunda
100% polyester - pongee 300T
prodloužená zadní část, zapínání na zip, na rukávech nasta-
vitelné manžety na suchý zip, lehká a pokrytá TPU vrstvou z
prodyšného materiálu (2, 000g/m²/24 hod), který je odolný 
vůči větru, voděodolnost 5.000 mm vodního sloupce
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 51,50/Kč 1325,–

Sportovní tričko „Aircool“
100% polyester, Eye Bird Mesh
Střih na tělo, bez etikety, High Tec Stretch, prodyšné, rych-
leschnoucí
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,40/Kč 139,–
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05.8400000
Stedman | AcAcctititiveveve 11444044  Crew Neck

05.88505050505 0000
Stedmannn |||| Activee 1111404  Raglan WoWomeen

05.8440
Stedman | Active 1400 SSlel eveless

05.8540
Stedman | Actitiveve 1114040400 TTTananannkkkkkk WWoWoommaam nnnn

05.8310
Stedman | Active Peerrrerfofforrmanannceeece TTTopp

05.8888
Stedman | Active Performanancececece PPPPanantsts

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Melange-Optik
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

Melange-Optik Lo
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

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

05.8400 Stedman
Active 140 Crew Neck
Pánské sportovní tričko „Bird 
eye“
140g/m², 100% funkční polyester, 
„Bird eye“
pružný materiál, boční vsadky, 
lemovka u krku v kontrastní barvě, 
ploché stehy na bocích, neutrální 
velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 8,20/Kč 210,–

05.8500 Stedman
Active 140 Raglan 
Women
Dámské sportovní tričko s raglá-
novými rukávy „Bird
140g/m², 100% funkční polyester, 
„Bird eye“
přiléhavý střih, raglánový rukáv, 
pružný materiál, boční vsadky, 
lemovka u krku v kontrastní barvě, 
ploché stehy na bocích, neutrální 
velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 8,20/Kč 210,–

05.8440 Stedman
Active 140 Sleeveless
Pánské sportovní tričko bez
rukávů „Bird eye“
140g/m², 100% funkční polyester, 
„Bird eye“
pružný materiál, vsadky na bocích,
úzký lem výstřihu a průramků,
na bocích ploché švy, neutrální 
velikostní etiketa
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 7,90/Kč 205,–

05.8540 Stedman
Active 140 Tank
Woman
Dámské sportovní tričko bez
rukávů „Bird eye“
140g/m², 100% funkční polyester, 
„Bird eye“
mírně zúžený střih, vykrojená záda,
úzký lem výstřihu a průramků,
neutrální label
S – M – L – XL

24 12 € 7,90/Kč 205,–

05.8310 Stedman
Active Performance 
Top
Dámské funkční tílko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester
vykrojená záda, melírovaný vzhled, 
raglánový rukáv, obroubený výstřih 
i lem, dekorativní ploché stehy, ne-
utrální velikostní etiketa za krkem, 
prodyšný rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL

24 12 € 10,85/Kč 280,–

05.8888 Stedman
Active Performance 
Pants
Dámské 7/8 sportovní kalhoty
250g/m², 90% ACTIVE-DRY°
polyester, 10% elastan
přiléhavý střih, délka ke kotníkům,
módní melírovaný vzhled, široký pas,
dekorativní ploché švy, rychle-
schnoucí prodyšný materiál
S – M – L – XL

24 12 € 21,60/Kč 555,–
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05.8020
Stedman | Active Intensesesee TTTech

05.8888812111 0000
Stedmammamaman ||| | AA.A.A. IIIIntnntntteensese TTTTeecece hh WWoomem n

05.8800
Stedman | A Seaamama lelessss RRagaglann

05.8900000
Stedmannnnn | AAAAA A SeSS ammmlleesssss WWWWomen

05.8200 Stedmamamaaaaan
Active Performanccecec  Raglan Shirt

0555555.8830000 StSteddde mamaann
A. PPPPPerfoormrmmanaa ccece RRaaggaglaan Shiiiri t WoWWWWW mamann

Melange-Optik
Melange Look
Melange-Optikgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
M lange Look

l nge Loo
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

Melange-Optik
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
M langMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

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

05.8020 Stedman
Active Intense Tech
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, žakár
Melírované, úzký límec ze stejného
materiálu, pásek kolem krku, deko-
rativní fl atlock švy na ramenou, malá
etiketa velikosti na krku
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 9,50/Kč 245,–

05.8120 Stedman
A. Intense Tech Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, žakár
Melírované, úzký límec ze stejného
materiálu, pásek kolem krku, deko-
rativní fl atlock švy na ramenou, malá
etiketa velikosti na krku
S – M – L – XL

48 12 € 9,50/Kč 245,–

05.8800 Stedman
A Seamless Raglan
Pánské sportovní tričko
140g/m², 58% polyester, 42% 
polyamid, žakár
Dvoubarevný vzor, kulatá pletenina,
olemovaný výstřih, raglánové ruká-
vy, dekorativní fl atlock švy
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 12,65/Kč 325,–

05.8900 Stedman
A Seamless Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 58% polyester, 42% 
polyamid, žakár
Dvoubarevný vzor, kulatá pletenina,
olemovaný výstřih, raglánové ruká-
vy, dekorativní fl atlock švy
S – M – L – XL

48 12 € 12,65/Kč 325,–

05.8200 Stedman
Active Performance
Raglan Shirt
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester
melírovaný vzhled, raglánový rukáv, 
olemovaný výstřih, dekorativní 
ploché stehy, neutrální velikostní 
etiketa za krkem, prodyšný rychle-
schnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 11,85/Kč 305,–

05.8300 Stedman
Active Performance
Raglan Shirt Woman
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester
vypasované, melírovaný vzhled,
raglánový rukáv, olemovaný výstřih, 
dekorativní ploché stehy, neutrální 
velikostní etiketa za krkem, prodyš-
ný rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL

24 12 € 11,85/Kč 305,–

new

new

anthra heather

grey heather

marina heather

anthra heather

grey heather

marina heather

black opal 
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05.8000
Stedman | Activee Sports T

05050505.8100000000
Steedededman | AcAcAccAcA tivevve SSSports TT TTT WoWWoWW mmenn

05.8010
Stedman | Active Sports Topp

05555.8.88.8811111111 00000
Stedededdedmaaaaann nnnn || || | Actiivevevevv SSSSSports Tooop p ppp p WoWoWoWoWoW mmmemememm n

05.8600
Stedman | Activvvev  Cotton Toucuu h

05.8888707070070000000000
Stedmamaaaaaannnnn |||| AAAcA tive Cotton Toucucucucuchhhhh WoWomamaman

Baumwoll Haptik
aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
pocit bavlny

aumwoll Hapt
umwoll Hap

aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
umwoll Hapt

Baumwoll Haptik
aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
pocit bavl y

aumwoll Hapt
umwoll Hap

aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
aumwoll Hapt
umwoll Hapt

Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock polyest
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock polyest
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

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

05.8000 Stedman 
Active Sports T
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% funkční polyester
měkký lehce lesklý materiál, úzký lem výstřihu,
ploché stehy na ramenou, ACTIVE-DRY° logo 
uvnitř, neutrální velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 8,50/Kč 220,–

05.8100 Stedman 
Active Sports T Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% funkční polyester
vypasovaný střih, měkký lehce lesklý materiál,
úzký lem výstřihu, ploché stehy na ramenou,
ACTIVE-DRY° logo uvnitř, neutrální velikostní 
etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 8,50/Kč 220,–

05.8010 Stedman 
Active Sports Top
Pánské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% funkční polyester
měkký lehce lesklý materiál, úzký lem výstřihu,
ploché stehy na ramenou, ACTIVE-DRY° logo 
uvnitř, neutrální velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 7,75/Kč 199,–

05.8110 Stedman 
Active Sports Top Women
Dámské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% funkční polyester
vypasovaný střih, měkký lehce lesklý materiál,
úzký lem výstřihu, ploché stehy na ramenou,
ACTIVE-DRY° logo uvnitř, neutrální velikostní 
etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 7,75/Kč 199,–

05.8600 Stedman 
Active Cotton Touch
Pánské sportovní tričko
160g/m², 100% Active-Dry polyester, hladký
úplet
dekorativní ploché švy na ramenou, zpevněný 
lem kolem krku a malý refl exní prvek na zádech,
neutrální etiketa
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 7,75/Kč 199,–

05.8700 Stedman 
Active Cotton Touch Woman
Dámské sportovní tričko
160g/m², 100% Active-Dry polyester, hladký
úplet
padnoucí střih, lemovka u krku, zdobné ploché
stehy na ramenou, malý refl exní potisk na 
zádech, neutrální etiketa
S – M – L – XL

24 6 € 7,75/Kč 199,–
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181818 7.7.7020202000000
Tee JaJaaJaJaaysysys ||| 777020202000000

18.77770200020221111
Tee Jays | 7020222111

18181818.777.7000055
TTeTTT eeee Jaaysys || 77000000005555

18.7006
TeTeTeeee JaJaJaJaaysyy  | 777700066

18.710000000
TeTeTeeeeee Jays |||| 7711101 00000000000

188888.7105
TeTee JJaJJ ys | 7105

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

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

18.7020 
Tee Jays | 7020
Pánské sportovní tričko „Cool-
Dry“
160g/m², 95% COOLDRY™ mikro-
polyester, 5% Spandex
rychleschnoucí materiál, raglánový
rukáv, ploché švy, refl exní potisk
na boku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,25/Kč 495,–

18.7021 
Tee Jays | 7021
Dámské sportovní tričko „Cool-
Dry“
160g/m², 95% COOLDRY™ mikro-
polyester, 5% Spandex
mírně vypasované, rychleschnoucí 
materiál, raglánový rukáv, ploché
švy, refl exní potisk na boku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,25/Kč 495,–

18.7005 
Tee Jays | 7005
Pánské sportovní tričko
150g/m², 100% funkční mikro-
polyester
rychleschnoucí, absorbující pot,
raglánový rukáv s kontrastními švy, 
dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,80/Kč 305,–

18.7006 
Tee Jays | 7006
Dámské sportovní tričko
150g/m², 100% funkční mikro-
polyester
rychleschnoucí, absorbující pot,
raglánový rukáv s kontrastními švy, 
dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,80/Kč 305,–

18.7100 
Tee Jays | 7100
Pánské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikropo-
lyester, „Bird eye“
plochý úpletový límec, léga se 3
knofl íky, dvojité švy, rychleschnoucí, 
pot absorbující materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 21,30/Kč 550,–

18.7105 
Tee Jays | 7105
Dámské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikropo-
lyester, „Bird eye“ úplet
vypasovaný střih, plochý úpletový
límec, léga s 5 knofl íky, dvojité 
švy, rychleschnoucí, pot absorbující 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 21,30/Kč 550,–
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Fleece
 – střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek,

příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži,
vodoodpudivý materiál

Mikrofl eece – krátce střižený fl eece materiál, jemný, tenký, 
hustý a více vodoodpudivý než obyčejný fl eece

Polyester – je upřednostňovaný materiál v této kategorii
Vlastnosti: pevnost v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost,
snadná údržba, velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Antipilling – úprava proti žmolkování – často používaná úprava
látky k redukci uzlíků a žmolků

Streč (symbol) – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku

Pletený fl eece – zvláštní vzhled díky hladce pletené vnější 
straně, vnitřní strana česamá, skvělé tepelně izolační vlastnosti

Fleece s hladkou vnější stranou – ideální pro možnosti bran-
dingu díky hladnému povrchu, uvnitř zdrsněný materiál

Melange/melír – tento efekt vzniká použitím 2 různě bare-
vných vláken

Certifi kace:
Informace k certifi kacím, texxtilním sdruženíím a iniciativám
získáte na stranách 2-3.

99 fl eece modelů
4 novinek

5 nových barev u stávajících pro-
duktů

Top prodejné výrobky

K dostání pro pány,  dámy i děti

Gramáž materiálu v této kategorii 
se pohybuje mezi 170 a 400g/m².
Heavy (symbol)  - Těžký fl eece od 
300g/m²

Zip k přístupu pro branding

Neutrální velikostní etiketa (etiketa
se značkou) za krkem

Membrána (symbol) – fl eece artikly s
membráno jsou větruodolné

Set-in rukávy jsou klasicky rovně
vsazené rukávy

Raglánové rukávy – našité od
výstřihu diagonálně



01...07033
B&C ||| Icewewalkekeeeerrr +

01.07707 4
B&C | HHHiH ghlanderrerr +

01.074444499
B&C | Winnndn Protek
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01.070555
B&C | Travvvveller ++

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

Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
mikina se stojáčkem, dolní okraj se stahovací šňůrkou se
dvěma zarážkami, 2 přední kapsy na zip a horizontální šev
pod prsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 28,80/Kč 740,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
stahovací šňůrka se dvěma zarážkami pro nastavení dolního
lemu a 2 boční kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 29,–/Kč 745,–

3-vrstvá mikrofl eecová bunda
320g/m², polyester, prodyšná membrána, 100% nežmolkující 
fl eece
vsazené rukávy, prodyšná tepelná membrána, elastické man-
žety, 2 skryté přední kapsy a po celé své délce zip, materiál 
odolný vůči vodě a větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 63,50/Kč 1630,–

Pánská mikrofl eecová bunda
170g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
2 přední kapsy na zip, otevřený lem a manžety, ochranu pro 
bradu, hrudní švy, vsazené rukávy a zip po celé své délce, 
ideální pro nošení pod high-tec bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 31,50/Kč 810,–

Dámská mikrofl eecová bunda
170g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
2 přední kapsy na zip, otevřený lem a manžety, ochrana pro
bradu, hrudní švy, vsazené rukávy a zip po celé své délce, 
ideální pro nošení pod high-tec bundy
XS – S – M – L – XL – XXL

15 5  € 31,50/Kč 810,–

Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
stojáček, 2 přední kapsy na zip a polyesterová tkanina v límci,
průramky a spodní lem ve stejné barvě jako vesta
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 26,20/Kč 675,–
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161 .2066
FF.F.FFF O.L. | Lady-y-FFiFiF t t Full Zip FFFFleeeece

161 .251100
F.OO.O.O L. | Fulll ZZip FlFleeeeeecececee

16.2.25511
F.O.O.LL. | KKids s OuOuutdtdoor Fleece

02.0597
James & Nichh lolsoson | JN 597977

02020202200 .0599666
JaaJ mmemmm s & NiNNiN chchhoolo sonn || JNJNN 596

02.0571
James & Nicholson | JJN 571

002.0570
JJaJJJ mes & Nicholson | JNJNJJ 5570

strukturovaný fl eece
ur Fleecer Fleece

Structure Fleece
Structure Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece

R uten-Optik
Diamond Pattern

R uten-Optik
diamantový vzor

Rauten-Optik
Rauten Op

Diamond Pattern
Diamond Pattern

Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik

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

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem, zapínání a 2 boční kapsy se stejnobarev-
nými zipy, raglánové rukávy
S – M – L – XL – XXL

12 1  € 27,10/Kč 695,–

Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester
se stojáčkem, kryté švy a 2 boční kapsy se stejnobarevnými
zipy, spodní lem se dá stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami
S – M – L – XL – XXL

12 3  € 27,10/Kč 695,–

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáček, kryté švy a 2 boční kapsy se stejnobarevnými zipy, 
na konci rukávů elastické manžety
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

24 1  € 21,30/Kč 545,–

02.0597 
James & Nicholson | JN 597
Pánská fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, kontrastní švy a po celé 
své délce zip s ochranou na bradu, z příjemného hladkého 
materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 28,70/Kč 740,–

02.0596 
James & Nicholson | JN 596
Dámská fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy a po celé své délce zip s
ochranou na bradu, z příjemného hladkého materiálu.
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 28,70/Kč 740,–

02.0571 
James & Nicholson | JN 571
Pánská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
má kapuci se stahovací šňůrkou a zarážkami, 2 boční kapsy
na zip a krytý přední zip s ochranou na bradu. Uvnitř mikiny 
je zdrsněný fl eece diamantového vzoru. Na povrchu je mikina 
měkká a příjemná. Kvalitní a nenáročný materiál na údržbu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 45,–/Kč 1160,–

02.0570 
James & Nicholson | JN 570
Dámská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
kapuce se stahovací šňůrkou a zarážkami, 2 boční kapsy na 
zip a krytý přední zip s ochranou na bradu. Uvnitř mikiny je 
zdrsněný fl eece diamantového vzoru. Na povrchu je mikina
měkká a příjemná. Kvalitní a nenáročný materiál na údržbu.
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 45,–/Kč 1160,–
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02002.0.078822
JaJaJaamemmmemess & & NiNiNichchololoo soson | JNJN 7882

02020202.0781
JaaJaJ memeemem s & Nichhhholooo son | JNJNJN 77778818181

02.0770
James & Nicholson | JN 77770070

02.0769
JaJames & Nicholsoon | JJNN 7699

02.0587
James & Nicholson | JJN 587

02020202202222.0.0.0.00.05858666
JaaaJamememeemem ss && NNNiNichchchololo sooson | JNN 55555558686868686686

strečový fl eece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece

strečový fl eece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

02.0782 James & 
Nicholson | JN 782
Pánská microfl eece bunda
280g/m², 100% polyester
Tear off !® Label, 2 boční kapsy se
zipem, antipilling
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 19,10/Kč 490,–

02.0781 James & 
Nicholson | JN 781
Dámská microfl eece bunda
280g/m², 100% polyester
Lehce projmutá, Tear off !® Label, 2 
boční kapsy se zipem, antipilling
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 19,10/Kč 490,–

02.0770 James & 
Nicholson | JN 770
Pánská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava 
proti žmolkování
kontrastní lemovka u krku, stojáček, 
švy zdůrazňující postavu, 2 postranní 
kapsy na zip, zip v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0769 James & 
Nicholson | JN 769
Dámská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava 
proti žmolkování
vypasovaný střih, kontrastní lemovka
u krku, stojáček, švy zdůrazňující 
postavu, 2 postranní kapsy na zip, zip
v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0587 James & 
Nicholson | JN 587
Pánská elastická fl eecová bunda
220g/m², 92% polyester, 8% elastan
2 přední kapsy na zip, otvor pro palec
a krytý přední zip s ochranou na 
bradu. Zipy a švy jsou v kontrastních 
barvách. Uvnitř mikiny je zdrsněný
materiál. Na povrchu je mikina měkká
a příjemná. Materiál je teplý.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,50/Kč 1095,–

02.0586 James & 
Nicholson | JN 586
Dámská elastická fl eecová bunda
220g/m², 92% polyester, 8% elastan
2 přední kapsy na zip, otvor pro palec
a krytý přední zip s ochranou na 
bradu. Zipy a švy jsou v kontrastních 
barvách. Uvnitř mikiny je zdrsněný
materiál. Měkká a příjemná. Materiál
je teplý.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,50/Kč 1095,–
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0202.00.07777777 4444
Jaaaamememesss &&& & NiNNichcholsoooonn n || || JJNJN 77744444

022.0.0777733
JaJaJaJamememess & & Nichholo soson | JN 777373

02.0762
James & Nicholson | JN 762

0220 .07661
JaaJaammemmes & & NiNichhhoololo soson | JN 777611

02.05889
James & NNicholson | JN 5899

0202.00.0558888
Jammem ss && & NNichc oolsosoon n || JN 588
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Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0774 James & 
Nicholson | JN 774
Pánská vesta z pleteného fl eecu
se stojáčkem
280g/m², 100% polyester
dělící švy zdůrazňující postavu,
pletený vzhled, vnitřní strana z
jemného materiálu, kontrastní prvky, 
boční kapsy na zip, náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,–/Kč 1110,–

02.0773 James & 
Nicholson | JN 773
Dámská vesta z pleteného fl eecu 
se stojáčkem
280g/m², 100% bavlna
lehce zúžený střih, dělící švy zdů-
razňující postavu, pletený vzhled, 
vnitřní strana z jemného materiálu,
kontrastní prvky, boční kapsy na zip, 
náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,–/Kč 1110,–

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

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

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

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.0589 James & 
Nicholson | JN 589
Pánská pletená fl eecová mikina 
s kapucí
320g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, kapuce s kontrast-
ními manžetami, teplý a hladký
melírovaný materiál, který se snadno
udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1330,–

02.0588 James & 
Nicholson | JN 588
Dámská pletená fl eecová mikina
s kapucí
320g/m², 100% polyester
slim-fi t střih, kapuce s kontrastní 
manžetou, 2 přední kapsy, vyrobena 
z teplého a hladkého melírovaného
materiálu, který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1330,–
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02.0764
James & Nicholson | JN 7664664

0202.0.0767633
JaJamemess & & NiNichchololsoson |  JN 77633

02.0766
James & Nicholson | JN 7666

0202.0.0767665555
JaJJJJameess && & NiNN chchhollsos n | JJJNJ 77665

02.0591
James & Nichhhhholson | JNN 5559191

02.059900
James & NNiNichcholsonn | | JNJNN 5555909090990
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0764 James & 
Nicholson | JN 764
Pánská fl eecová mikina
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
střih zdůrazňĳ ící postavu, stojáček, 
ploché švy, 2 kapsy na zip, otvor
v rukávu na palec, přední zip s
ochranou na bradu, vyrobena z
teplého příjemného materiálu, který 
je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1325,–

02.0763 James & 
Nicholson | JN 763
Dámská fl eecová mikina
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
vypasovaný střih, stojáček, ploché 
švy, 2 kapsy na zip, otvor v rukávu
na palec, přední zip s ochranou na
bradu, vyrobena z teplého příjem-
ného materiálu, který je nenáročný
na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1325,–

02.0766 James & 
Nicholson | JN 766
Pánské fl eecová mikina
220g/m², 100% polyester
stojáček, 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 835,–

02.0765 James & 
Nicholson | JN 765
Dámská fl eecová mikina
220g/m², 100% polyester
lehce vypasovaná, 2 boční kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 835,–

02.0591 James & 
Nicholson | JN 591
Pánská pletená fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
stojáček, po celé své délce zip s 
ochranou na bradu, na ramenou
tkané ozdoby, kapsa na rukávu, na
povrchu pletená, uvnitř zdrsněná,
2 přední kapsy na zip, vyrobena
z příjemného materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,–/Kč 1155,–

02.0590 James & 
Nicholson | JN 590
Dámská pletená fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
stojáček, po celé své délce zip s 
ochranou na bradu, na ramenou
tkané ozdoby, kapsa na rukávu, na
povrchu pletená, uvnitř zdrsněná,
2 přední kapsy na zip, vyrobena
z příjemného materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,–/Kč 1155,–
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02.0044 James &&
Nicholson | JN 444

02002220 .0000044444444 K KK JaJaJaamemess & &
Niichcholssos n | JNNJN 4444K4K4K4

02.0.00.00043 James &
Nichholoollssoss n | JN 43

02.004999
James & NNNichololsosoon n ||| | JJJJNJJ 4449

02.0048
James & Nichholololsososososoonnnn | JN 444488888

02.0045
JJJaJ mes & Niichhoolo son | JN 455555

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

02.0044 James & 
Nicholson | JN 44
Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, dvojité
prošití, stojáček, elastické manžety 
a v lemu stahovací šňůrka se zaráž-
kami. Materiál snadný na údržbu a
odolný vůči plstnatění.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 27,40/Kč 705,–

02.044K James & 
Nicholson | JN 44K
Dětská fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, dvojité
prošití, stojáček, elastické manžety 
a v lemu stahovací šňůrka se zaráž-
kami. Materiál snadný na údržbu a
odolný vůči plstnatění.
  XS          S          M          L         
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL XXL
146/152   158/164

25 5 € 24,60/Kč 630,–

02.0043 James & 
Nicholson | JN 43
Fleecová mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% polyester
dvojité prošití, stojáček, elastické
manžety a v lemu stahovací šňůrka
se zarážkami, materiál snadný na
údržbu a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 27,–/Kč 695,–

Dívčí mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, rukávy a lemy na gumičku, materiál, 
který se snadno udržuje.
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 28,10/Kč 720,–

Dívčí mikrofl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
vesta s bočními kapsami, rukávy a lemy na gumičku, materiál,
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 25,–/Kč 645,–

Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester
boční kapsy na zip, dvojité prošití, vyztužené lemy nylonem.
V lemu je stahovací šňůrka se zarážkami. Materiál snadný na
údržbu a odolný vůči plstnatění.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 23,80/Kč 610,–

white black dark grey brown dark green lime green orange red light blue royal navy

white

off  white

black

dark grey

brown

dark green

lime green

orange

red

light pink

purple

light blue

royal

navy

white

off  white

black

dark grey

brown

dark green

lime green

orange

red

light pink

purple

light blue

royal

navy

white

black

dark grey

brown

dark green

lime green

orange

red

light blue

royal

navy

Fl
ee

ce
Sw

ea
ts

Sp
or

ts
 &

O
ut

do
or

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

W
or

kw
ea

r &
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



02.0998
James & Nicholson | JN 998

020202022.0.0.0.. 9999 77
JaJJaaJaJJ memmememeemessss && & NiNichhhoolo sson | JJNJNJNNN 9999999999799

02.1006
James & Nicholson | JN 1000000666666

02.100077
JaJames & NiNichcholo soonn | | JJNJNJ  100007

02.0189
Jammes & Nicholson | JNJN 189

02.001441 6666
JaJamemesss && && NNNichhchoolssoon | | JJN 146

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

02.0998 James & 
Nicholson | JN 998
Pánská fl eecová mikina s kapucí
270g/m², 100% polyester, fl eece
Mikina má 2 boční kapsy na zip.
Kapuce se dá stáhnout pomocí 2
šňůrek a její vnitřek je vyroben z 
kontrastní tkaniny.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 41,50/Kč 1065,–

02.0997 James & 
Nicholson | JN 997
Dámská fl eecová mikina s kapucí
270g/m², 100% polyester, fl eece
Mikina má 2 boční kapsy na zip.
Kapuce se dá stáhnout pomocí 2
šňůrek a její vnitřek je vyroben z 
kontrastní tkaniny.
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 41,50/Kč 1065,–

02.1006 James & 
Nicholson | JN 1006
Pánská 3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vnitřní a vnější vrstva:
100% polyester, prostřední vrstva:
prodyšná TPU membrána odolná
vůči větru a vodě
Má náprsní kapsu na zip a 2 skryté 
přední kapsy. V lemu je stahovací 
šňůrku se zarážkami. Z prodyšného
a propustného materiálu (2.000g/
m²/24h), který je odolný vůči vodě
a větru (5.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,–/Kč 1535,–

02.1007 James & 
Nicholson | JN 1007
Dámská 3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vnitřní a vnější vrstva:
100% polyester, prostřední vrstva:
prodyšná TPU membrána odolná
vůči větru a vodě
Má náprsní kapsu na zip a 2 skryté 
přední kapsy. V lemu je stahovací 
šňůrka se zarážkami. Je vyrobena z 
prodyšného a propustného materiá-
lu (2.000g/m/24h), který je odolný
vůči vodě a větru (5.000mm).
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,–/Kč 1535,–

02.0189 James & 
Nicholson | JN 189
Mikrofl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy, pletený límeček a žebrova-
né lemy, prodyšný rychleschnoucí 
materiál, snadný na údržbu a odolný
vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 37,50/Kč 970,–

02.0146 James & 
Nicholson | JN 146
Dámská mikrofl eecová bunda s 
kapucí
280g/m², 100% polyester
Dámská vypasovaná mikrofl eecová 
bunda s kapucí, 2 kapsy, teplý mate-
riál odolný vůči plstnatění.
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 36,50/Kč 940,–
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20.K911
Kariban | K911

20.K9990900777
Karibannn n ||| KK907

20.K913
Kariban | K913

20.K9090900900666
KaKKK riban | KKK900060060

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

20.K911 
Kariban | K911
Pánská fl eecová mikina „Falco“
300g/m², 100% polyester
přední kapsy na zip a na rukávech 
a lemu rovné manžety, vyrobena z
nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,75/Kč 505,–

20.K907 
Kariban | K907
Dámská fl eecová mikina „Mau-
reen“
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, po celé délce zip,
vyrobena z příjemného nežmolkují-
cího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,75/Kč 505,–

20.K913 
Kariban | K913
Fleecová vesta „Luca“
300g/m², 100% polyester
2 boční kapsy s krycím stehem, z
nežmolkujícího fl eecu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,55/Kč 505,–

20.K906 
Kariban | K906
Dámská fl eecová vesta „Melodie“
280g/m, mikrofl eece
stojáček a 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 19,55/Kč 505,–
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303 .22202 XX
ReResus ltt CCorore || R2R 20200MM

30.220F
Result Core | R220F

30303 .1.1.1.1999899898MMM
Resusususultltltlttltlt UUUrrbrbann || RRR1911 8M

30.198FF
Result Urbbana  | R198F

300.11121 XX
ReResuulltt CCororo e | R1R112112XXX

Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece Sherpa Fleece

Sherpa Fleece
Sherpa fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

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

30.220X 
Result Core | R220M
Pánská fl eecová outdoorová 
mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, lemované
manžety a elastická šňůra se
zarážkami
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 17,40/Kč 445,–

30.220F 
Result Core | R220F
Dámská fl eecová outdoorová
mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, elastické
manžety a nastavitelný spodní lem,
z příjemného teplého materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 17,40/Kč 445,–

Pánská fl eecová mikina
400g/m², 2 vrstvá tkanina, vnější vrstva: 100% polyester,
mikrofl eece, vnitřní vrstva: 100% polyester
má stojáček, 2 přední kapsy na zip a kontrastní prošívání, z
příjemného teplého materiálu, který je odolný proti větru.
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 50,–/Kč 1280,–

Dámská fl eecová mikina
400g/m², 2 vrstvá tkanina: vnější vrstva: 100% polyester, 
mikrofl eece, vnitřní vrstva: 100% polyester
mírně zúžená fl eecová mikina, má stojáček, 2 přední kapsy 
na zip a kontrastní prošívání, z příjemného teplého materiálu,
který je odolný proti větru.
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 43,50/Kč 1115,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
200g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 1/4 zip a raglánové rukávy, z příjemného 
měkkého fl eecu, který je rychleschnoucí.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 16,30/Kč 420,–

black*

pure grey

vivid green

fl ame red

electric blue

navy*

black

pure grey

vivid green

fl ame red

electric blue

navy

black black

black

navy
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330.0366XX
ReReeeRR suult | R363666X

3030 1.114X
Reeeesusussusultlt Corore e | RR114XXX

30.115MM
Result | R111115M5M5M5MM

300.11155555F
Resultlt | R115F

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

30.036X 
Result | R36X
Fleecová mikina
330g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 velké přední kapsy
a po celé své délce zip. Na rukávech
jsou elastické manžety. Spodní 
lem se dá stáhnout pomocí šňůrky,
nežmolkující fl eece.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 21,90/Kč 565,–

30.114X 
Result Core | R114X
Mikina microfl eece
200g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
stojací límec, raglánový rukáv, 2 
boční kapsy, etiketa k odstřižení,
strečový materiál, velmi lehký a 
teplý
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 15,50/Kč 400,–

30.115M 
Result | R115M
Pánská fl eecová mikina
280g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na
zip a podlepené švy. Zadní část je 
prodloužená a tvarovaná. Z příjem-
ného měkkého fl eecu.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 22,30/Kč 575,–

30.115F 
Result | R115F
Dámská fl eecová mikina
280g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na
zip a podlepené švy. Z příjemného 
měkkého fl eecu, který je rychle-
schnoucí.
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 21,60/Kč 555,–

white

black*

oxford grey

natural

forest

orange

red

burgundy

royal blue

navy*

white

black

charcoal

forest green

orange

red

royal

navy

black*

dove grey

cardinal red

navy*

black

dove grey

cardinal red

navy
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10.8872MM
RuRussele l | 8722M

10.88888888888877277 F
Russellllllll | 872F

11010100.888080M
RuRuRRuuusssssselll || 888 0M0M

1010100.8.8888883F
Ruussssssssselelelelell l | 883F

1000.8888818 MMM
RuRuRuR sssell | | 8888888 1M

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

10.872M 
Russell | 872M
Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
vyšší límeček a stahovací šňůrku v 
lemu, boční kapsy mají obrácené
zipy a vnitřní podšívkou ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 26,40/Kč 680,–

10.872F 
Russell | 872F
Dámská fl eecová vesta
320g/m², 100% nežmolkující fl eece
vesta ženského stříhu, límeček a
stahovací šňůrka v lemu, boční 
kapsy mají obrácené zipy a vnitřní 
podšívku ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 26,40/Kč 680,–

Pánská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% nežmolkující fl eece
boční kapsy, zapínání na zip, lehký pevně tkaný materiál, který
dobře izoluje, vhodná pro indoor a outdoor
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 31,50/Kč 815,–

Dámská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
lehce vypasovaná, boční kapsy na zip a po celé své délce zip,
lehký, pevně tkaný materiál, který dobře izoluje
XS – S – M – L – XL

24 3  € 30,–/Kč 775,–

Mikrofl eecová mikina s 1/4 zipem
190g/m², 100% polyester,nežmolkující fl eece
2 bočnímiapsy, lehký pevně tkaný materiálu, který dobře
izoluje. Mikina je vhodná pro indoor a outdoor.
S – M – L – XL – XXL

24 3  € 29,10/Kč 750,–

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy

black

classic red

french navy

black

classic red

french navy

black

classic red

french navy
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101 .87000MMMMMMM
RuRRussss elelellll ||| 8787777870MM

10.870FFFF
RuuR ssell | 8777770F0

10.870B
Russell | 8700B0B0

10.874B
Russell | 8774B4

10.8.8.88747474744MMMMMM
Russell | 88788888 4M

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

10.870M 
Russell | 870M
Fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček.
Je vyrobena z materiálu, který dobře
udržuje teplo.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 30,50/Kč 780,–

10.870F 
Russell | 870F
Dámská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček.
Je vyrobena z materiálu, který dobře
udržuje teplo.
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 28,80/Kč 740,–

Dětská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
boční kapsy, propínání na zip, materiál, který dobře udržuje
teplo, stojací límec.
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3  € 24,70/Kč 635,–

Dětská fl eecová mikina s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
Dětská fl eecová mikina s 1/4 ziipem, boční kapsy na zip a je 
vyrobena z materiálu, který dobře udržuje teplo
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3  € 20,90/Kč 535,–

Fleecová mikina s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester nežmolkující fl eece
boční kapsy na zip a je vyrobena z materiálu, který dobře 
udržuje teplo
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3  € 29,10/Kč 750,–

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy

black

convoy grey

bottle green

classic red

burgundy

bright royal

french navy
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25.1652
SOL'S | Turbo

25.0587
SOL'S | Nova WWWWWommenn

2525.0058888666666
SOOL'SS | NoNoNoNovvvva MMene

25.5600
SOL'S | Nesssss

25.51000000
SOL'S | NNNoNN rwayyy

25.55555555500
SOL'S | NoNooorddrdicicic

als Workwear 

geeign
vhodné jako 
als Workwear
als Workwear

suitable asitable ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea

pracovní oblečení
geeignetgeeignetworkwearworkweargeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

Pletená fl eece bunda
340g/m², 100% polyester
stojací límec s černým elastickým lemem, lem také na okraji 
bundy a kapsách a zipu, 2 boční kapsy, melír efekt, vně hladká
pletáž, uvnitř česaný fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 38,–/Kč 985,–

Dámská fl eecová mikina
200g/m², 100% polyester
vysoká hustota, vypasovaný střih, stojací límec, 2 boční kapsy
na zip, zdobné švy a zip v kontrastní barvě kromě navy a black
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 25,70/Kč 660,–

Pánská fl eecová mikina
200g/m², 100% polyester
vysoká hustota, vypasovaný střih, stojací límec, 2 boční kapsy
na zip, zdobné švy a zip v kontrastní barvě kromě navy a black
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 25,70/Kč 660,–

Fleecová mikina s 1/2 zipem
300g/m², 100% polyester
se stojáčkem a 1/2 zipem, na spodním lemu a rukávech jsou
elastické manžety, z příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 22,30/Kč 575,–

Fleecová vesta unisex
320g/m², 100% polyester
se stojáčkem a 3 kapsami na zip, z příjemného nežmolkujícího
se fl eecu.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 1  € 21,30/Kč 550,–

Kontrastní fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáčkem, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsu na zip, mikina má
na rukávech, bocích a límečku panely v kontrastní barvě, z
příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 33,50/Kč 865,–

dark grey/black

red/black

bugatti blue/
y pnavy pro

black

black/aqua

charcoal grey/
gorange

charcoal grey

neon green

red

navy

black

black/aqua

charcoal grey

charcoal grey/
gorange

neon green

red

navy

black*

charcoal grey

fi r green

orange

red

royal blue

navy*

black*

charcoal grey

fi r green

lime

orange

red

burgundy

royal blue

navy*

black/
gg yyymedium grey

red/
gg yyyyymedium grey

navy/
ggggg yyyymedium grey
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25.2093
SOL'S | Normannnnn MMenn

25.2094
SOL'S | Norman WWWWWomomo enen

25.5500
SOL'S | Nortttth

255555..5450
SOL''''S S SSS | North WWWWoW mmememmm nn

25.000005585585 9
SOL'S | NNoNoNN rth Kiidsdsdsdsd

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

25.2093 
SOL'S | Norman Men
Pánská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 14,80/Kč 380,–

25.2094 
SOL'S | Norman 
Women
Dámská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 14,80/Kč 380,–

Fleecová mikina unisex
300g/m², 100% polyester
materiál s vysokou hustotou, stejnobarevné plastové zipy,
2 boční kapsy na zip s klopou, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1  € 23,40/Kč 600,–

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
materiál s vysokou hustotou, stojáček a 2 boční kapsy, na
spodním lemu a rukávech jsou elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 23,40/Kč 600,–

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester s vysokou hustotou
krátký střih, 2 přední kapsy na zip a po celé délce stejno-
barevný zip, vyztužený vysoký límec, na rukávech elastické
manžety, vyrobena z příjemného nežmolkujícího mikrofl eecu
  4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y     14 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

20 1  € 19,35/Kč 495,–

new

new

black

charcoal grey

red

navy

black

charcoal grey

red

navy

black

fi r green

red

burgundy

navy

black*

charcoal grey

grey melange*

rope

army

dark chocolate

fi r green*

lime

orange

red

burgundy

dark purple

royal blue

navy*

black

charcoal

grey melange

rope

dark chocolate

fi r green

lime

orange

red

burgundy

dark purple

royal

navy
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05.5066660 0 00 StStStSttedededmman
Active Mellllanannnnngee FFleecee JaJaaJ ckkkkketetetet

05.5140 StStStSS ededededmamamamammam n ||| AcActive 
Melange Fleeceeee JJJJJJackeeet WoW meeeenn

05.5930 Stedmamamamamannnnnnn
Active Performannnnncecececececece JJJJJacackeket WWWommmemem n

050505055.555.555558388888 0 Stedman 
Accccctititit vvevevevevve PPPPerformanccecc  Jacket

05.5120 Stedmamannnn
Active Power Fleleecece Jackcckckckc et WWomannn

050 .50400000 Stedmannn 
AcAccctit ve PPoowwwer Fleecee e Jaackkete

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

05.5060 Stedman | Active 
Melange Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina
310g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem. 2 boční kapsy, zaoblený
spodní lem a ozdobné ploché švy. Je vyrobena z 
příjemného teplého materiálu, který nežmolkuje.
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 29,70/Kč 760,–

05.5140 Stedman | Active 
Melange Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová mikina
310g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem. Mikina má 2 boční kapsy,
zaoblený spodní lem a ozdobné ploché švy. Je 
vyrobena z příjemného teplého materiálu, který 
nežmolkuje.
S – M – L – XL

10 5 € 29,70/Kč 760,–

05.5930 Stedman | Active 
Performance Jacket Women
Dámská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, polyester melír, uvnitř česaný
materiál, kontrastní lemovka u krku, stehy a
zip, raglánový rukáv, na ramenou zdobné stehy, 
vnitřní léga pod zipem, dvouvrstvá kapuce z
několika dílů
S – M – L – XL

10 10 € 49,50/Kč 1270,–

05.5830 Stedman | Active 
Performance Jacket
Pánská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
polyester melír, uvnitř česaný materiál, kontrastní 
lemovka u krku, stehy a zip, raglánový rukáv, na
ramenou zdobné stehy, vnitřní léga pod zipem, 
dvouvrstvá kapuce z několika dílů
S – M – L – XL – XXL

10 10 € 49,50/Kč 1270,–

05.5120 Stedman | Active 
Power Fleece Jacket Woman
Dámská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, raglánové rukávy a ploché švy. Na
zadní straně se nachází poutko na pověšení. Ka-
puce se dá stáhnout pomocí šňůrek. Je vyrobena
z příjemného nežmolkujícího fl eecu.
S – M – L – XL

10 5 € 38,–/Kč 980,–

05.5040 Stedman | Active 
Power Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, raglánové rukávy a ploché švy.
Na zadní straně se nachází poutko na pověšení.
Kapuce se dá stáhnout pomocí šňůrek, z příjem-
ného nežmolkujícího se fl eecu.
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 38,–/Kč 980,–

anthra melange

olive melange

pumpkin 
gmelange

anthra melange

pumpkin 
gggmelange

pink melange

coral

orchid

asphalt

stone

horizon

anthra heather

grey heather

anthra heather

grey heather
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05.5850 Stededdmmmaann 
Active Knit Fleeeeceeeee JJackett

050 .559555000 0 Stedddmmmam n 
AAAcActive KKKKninitt FlFleeeeeccccec  Jackekeeet t WWoman

05.5100
Stedman | Active FFFFFFllleleleeleeece Jaackkkeet WWWomenn

05050505050 .55503030
StSteddmamaan | AcA tiiit vev FFFFleleece Jaaaackeet

05.5910 Steeedededdman
Active Bondeeddd d Fleece JJJaackekek ttt Womeeen

055555.5.5810 Sttteeedmmamamm n 
Activvveve Bondeeed FlFFleeeece Jackkkek tt

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

glatte Außenseite 

zur VeredelungS ooth Surface
glatte Außenseite
glatte Außenseite

f Decoration
zur Veredelung
zur Veredelungatte Außenseit

te Außense
atte Außenseit
atte Außenseit
atte Außenseit
atte Außenseit

ur Veredelung
ur Veredelu
ur Veredelun
ur Veredelun
ur Veredelun
ur Veredelun

glatte Außenseite 

zur VeredelungS ooth Surface
glatte Außenseite
glatte Außenseite

f Decoration
zur Veredelung
zur Veredelungatte Außenseit

te Außense
atte Außenseit
atte Außenseit
atte Außenseit
atte Außenseit

ur Veredelung
ur VeredeluDecoratio
ur Veredelun
ur Veredelun
ur Veredelun
ur Veredelun

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

05.5850 Stedman | Active
Knit Fleece Jacket
Pánská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, kartáčovaná vnitřní část, příjemná
melange příze
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 34,50/Kč 880,–

05.5950 Stedman | Active
Knit Fleece Jacket Woman
Dámská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy a kartáčovaná vnitřní 
část, lemy na rukávech a kapuci jsou v kontrast-
ních barvách, z příjemné melange příze
S – M – L – XL

10 1 € 34,50/Kč 880,–

05.5100 Stedman | Active
Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová bunda
220g/m², 100% nežmolkující fl eece
bunda se stojáčkem, bunda má 2 kapsy, nasta-
vitelný lem a zipy ve stejné barvy, z prodyšného 
materiálu, doporučujeme prát na 40°
S – M – L – XL

24 6 € 19,30/Kč 495,–

05.5030 Stedman | Active
Fleece Jacket
Pánská fl eecová bunda
220g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
bunda se stojáčkem, na zádech vsadka půlměsíc, 
2 kapsy, nastavitelný lem a zipy ve stejné barvě, 
prodyšný materiál, česaný po obou stranách
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 22,10/Kč 565,–

05.5910 Stedman | Active
Bonded Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová mikina
240g/m², 100% polyester
Dámská fl eecová mikina se stojáčkem. Mikina má
2 boční kapsy, ploché švy a podšívku z kartáčo-
vaného fl eecu. Mikina je vyrobena z příjemného
2 vrstvého fl eecu.
S – M – L – XL

10 10 € 31,50/Kč 810,–

05.5810 Stedman | Active
Bonded Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina
240g/m², 100% polyester
Pánská fl eecová mikina se stojáčkem. Mikina má 
2 boční kapsy, ploché švy a podšívku z kartáčo-
vaného fl eecu. Mikina je vyrobena z příjemného
2 vrstvého fl eecu.
S – M – L – XL – XXL

10 10 € 31,50/Kč 810,–

marina blue 
gmelange

dark grey 
gmelange

light grey 
gmelange

green melange

blue melange

dark grey 
gmelange

light grey 
gmelange

green melange

purple melange

blue melange

marina blue 
gmelange

black opal

scarlet red

blue midnight

black opal

grey steel

scarlet red

blue midnight

black opal

virtual pink

black opal

frost grey

arctic blue
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1818188.999616177
TeTeTeTeTeTTee JaJJaJaysys | 9617

18.96188
Tee Jays | 9961616 88

181811 .9999616161161555
TeTeTeTeee JJaaaysysys |||| 999616666 55

181 .9616
TeTeeTeTeeee JaJaJaaJ ysysysysys |||| 9996161616116666

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
St ick Fleece
St ick Fleece

Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick FleeceKnitted Fleece

pletený fl eece
St ick Fleeick FleKnitted Fleece

Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

18.9617 
Tee Jays | 9617
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy 
a raglánové rukávy, z příjemného
měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,50/Kč 1790,–

18.9618 
Tee Jays | 9618
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy 
a raglánové rukávy, z příjemného
měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 69,50/Kč 1790,–

18.9615 
Tee Jays | 9615
Pánská fl eecová mikina „Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, po celé své délce zip,
vnitřek mikiny je z kartáčovaného 
fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,–/Kč 1715,–

18.9616
Tee Jays | 9616
Dámská fl eecová mikina „Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a po celé své délce
zip, vnitřek mikiny je z kartáčova-
ného fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,–/Kč 1715,–

black/grey

navy/turquoise

black/grey

navy/turquoise

black

grey melange

black

grey melange

KNIT FLEECE COLLECTION
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18.9999202020202 222222
TeTeTeT eee JaJ ys | 99992020200222

18181818.99.9.920203
TeTeTeTeeeeee JaJaJaJays || 9200333

18111 .92020000000
TeTeTeTeeeee Jays | 99920202000000000

1888.92001111
TTTTeT e JaJaysy  | 9999201

1818818.999.9.99161616160000
Teeeeeeee JaJaJaJaJ ysysysys ||| 9999161161616000

18888.9.9.99111717700
TeT e Jaaaaysysysysysy || 9911700

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

glatte Außenseite 

zur VeredelungS ooth Surface
glatte Außenseite
glatte Außenseite

f Decoration
zur Veredelung
zur Veredelungatte Außenseit

te Außense
atte Außenseit
atte Außenseit
atte Außenseit
atte Außenseit

ur Veredelung
ur VeredeluDecoratio
ur Veredelun
ur Veredelun
ur Veredelun
ur Veredelun

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

18.9202 
Tee Jays | 9202
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Urban“
220g/m², 100% polyester
2 velké kapsy a kontrastní ploché
švy, z příjemného melange fl eecu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 45,–/Kč 1160,–

18.9203 
Tee Jays | 9203
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Urban“
220g/m², 100% polyester
2 velké kapsy a kontrastní ploché
švy, z příjemného melange fl eecu.
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 45,–/Kč 1160,–

18.9200 
Tee Jays | 9200
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Malibu“
250g/m², 100% polyester
2 velké přední kapsy, kontrastní prv-
ky a kontrastní ploché švy, z teplého 
a příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 49,–/Kč 1265,–

18.9201 
Tee Jays | 9201
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Malibu“
250g/m², 100% polyester
2 velké přední kapsy, kontrastní prv-
ky a kontrastní ploché švy, z teplého 
a příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,–/Kč 1265,–

18.9160 
Tee Jays | 9160
Pánská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy
na zip a nastavitelný spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 32,50/Kč 830,–

18.9170 
Tee Jays | 9170
Dámská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy
na zip a nastavitelný spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 32,50/Kč 830,–

black melange

navy melange

black melange

navy melange

black/dark grey

navy/turquoise

black/dark grey

coral/dark grey

navy/turquoise

black

dark grey

black

dark grey
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Jackets & Vests
Polyester –nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost 
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Streč (symbol) – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za 
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku

Polyamid (nylon) – syntetické vlákno s vysokou pevností v
tahu i trhu, rychleschnoucí

3 v 1 bundy – bunda se skládá z několika částí, které lze nosit 
jednotlivě nebo najednou jako kombinace, např. odnímatelná 
fl eecová vnitřní část bundy umožňuje 3 varianty nošení (fl eecová 
mikina a bunda jednotlivě nebo obě najednou)
Prošívané bundy – díky prošívání jednotlivých části je vatování 
rozděleno rovnoměrně a nesjíždí. Vatování může být vyrobeno z 
různých materiálů. Pokud je použito na zateplení bundy peří, o 
značují se bundu jako péřové.
Péřové bundy – musí být zatepleny kachním nebo husím peřím, 
tím získávají nízkou hmotnost, prodyšnost a schopnost velmi 
dobré tepelné iziolace.
Bundy „hybrid“ – jsou vyrobany z mixu materiálu, který um-
ožňuje 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.
Soft shell bundy – jsou funkční bundy, které jsou vyrobeny z 
2-3 (včetně membrány) vrstvého materiálu. Vnitřní materiál (např.
mikrofl eece) má tepelně izolační funkci a odvádí vlhkost od těla, 
vnější vrstva je vodoodpudivá a transportuje vlhkost z vnitřní části
ven. Soft shellové bundy bez membrány mají vyšší prodyšnost, 
naopak s membránou jsou neprodyšné a větruodolné.

Membrána – různé druhy membrán mají různé funkce (vo-
děodolnost, větruvzdornost, nepropustnost, odvádění potu,
prodyšnost atd.) Většinou nabízejí membrány kombinaci něko-
lika vlastností či funkcí. Podle požadavků na použití výrobku je
kladen důraz na určité vlastnosti.

(T)PU membrána – (termoplastický) polyuretan,
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
(T)PU potah – díky úpravě vnitřní vrstvy materiálu je látka
prodyšná a vodu odvádějící nebo voděodolná
PVC potah (polyvinylchlorid) – díky potahu ze syntetického
materiálu jsou látky nepromokavé a rezistentní vůči slunečnímu
záření

Ripstop – charakteristická mřížková struktura je způsobena
speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.
Vlastnosti: velká odolnost v trhu a stabilita

Síťovina – prodyšné síťované tkanivo, často užívané jako
podšívka

Certifi kace:
Některé výrobky v této kategorii mmají Oekoo Tex Staandard
100 certifi kaci. U jednotlivých cerrtifi kátů llze ověřitt, které
výrobky jsou certifi kovány.

Informace k certifi kacím, textilnímm sdruženním a inicciativám
získáte na stranách 2-3.

270 fl eece modelů
11 novinek

21 nových barev u stávajících
produktů

Top prodejné výrobky

K dostání pro pány, dámy i děti

Neutrální velikostní etiketa (etiketa
se značkou) za krkem

Zip k přístupu pro branding

Zimní bundy

Vlastnosti funkčního oblečení:
větruodolný – vítr je částečně zadržen, lepší cirkulace
vzduchu než u větruvzdorného materiálu
vodoodpudivý – technologie zajistí, že vlákna
nenasáknou  vlhkost, avšak jen po určitou dobu
voděvzdorný – od vodního sloupce 800 mm mohou být

materiály označeny jako voděvzdorné. Vodní 
sloupec označuje stupeň nepropustnosti. Čím
vyšší hodnota, tím nepropustnější materiál. 

Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí spe-
ciálně zabezpečené stehy. Pouze takové výrobky mohou
být označeny jako nepromokavé (symbol)
prodyšné (funkční, vlhkost regulující, propouštějící vodní 
páry) – pot se sráží na vnitřní straně látky ve formě páry, 
je transportován na vnější stranu látky a odtud se odpařu-
je. Tato schopnost je měřena v gramech na čtvereční metr 
za 24 hodin (1.000g/m² / 24h), to znamená, že např. 
1000 g vodní páry se z jednoho čtverečního metru látky
odpaří za 24 hod
antibakteriální – úprava látky zamezuje rozmnožení í
bakterií a plísní na svém povrchu, a tím redukuje zápach



01.0800
B&CC | Sirocccccoo

010 .00902
B&C C || SiS rocco //womenB

01.0950
B&C | Sirocco /kids

00010 .08244
B&&&&CC | Oceaan n nn ShShore

011.080011
B&CCC C | | Air

01.1089
B&C | DNM Frame /menB

01.1189
B&C | DNM Frame /women

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

Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, zapínání na zip s jezdcem v kontrastní 
barvě, spodní lem se stahovacími šňůrkami. Voděodolný
materiál, snadný přístup pro branding.
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 13,–/Kč 335,–

Dámská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, 2 přední kapsy, zapínání na zip s jezd-
cem v kontrastní barvě, spodní lem -stahování pomocí šňůrek. 
Voděodolný materiál.
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10  € 13,–/Kč 335,–

Dětská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
zapínání na zip s jezdcem v kontrastní barvě, uvnitř límce 
skrytá kapuce a ve spodní částie lem se stahovacími šňůrkami.
Voděodolný materiál.
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 10  € 13,–/Kč 335,–

Bunda s termo vložkou
100% Taff eta® nylon, podšívka těla: 100%
mikrofl eece, podšívka rukávů: 100% polstro-
vaný polyester
Bunda se stojáčkem, skrytá kapuce v límci, 2
boční kapsy, vnitřní kapsa a přední krytý zip,
na rukávech nastavitelné manžety s Velcro 
zapínáním. Odolná vůči větru a vodě. Uvnitř 
teplá podšívka z fl eecu. Materiál je vhodný 
pro potisk a výšivku.
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 38,–/Kč 1020,–

Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon, podšívka - tělo: 100% 
polyester, podšívka - rukávy: 100% polyester
Taff eta®
kapuce skrytá v límci, 2 kapsy na zip, elastické 
manžety, zapínání na zip v kontrastní barvě,
voděodolný materiál, snadný přístup pro
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 21,80/Kč 560,–

Pánská džínová bunda
těžká džínovina, 100% denim bavlna
kovové knofl íky v antické mosazi, dvě boční 
kapsy a 1 náprsní kapsa ve světlé džínovině,
na manžetě samostatný knofl ík a na prsou 
„nasimulovaná“ kapsa na pero, kontrastní 
prošití.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

Dámská džínová bunda
těžká džínovina, 100% denim bavlna
kovové knofl íky v antické mosazi, přední kap-
sa, na manžetě samostatný knofl ík, na zadní 
straně ozdobný knofl ík a 2 sklady zdůrazňující 
ženský střih, kontrastní prošití.
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

white*

black*

bottle green*

real green

pixel turquoise

ultra yellow

gold

orange

red*

pixel pink

purple

atoll

royal blue*

navy*

white

black

real green

pixel turquoise

ultra yellow

orange

red

pixel pink

purple

atoll

royal blue

navy

white 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* deep blue denim deep blue denim
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01.00000060 2
B&C |||| IDIDDDI .701

01.00663
B&C | ID.77010101 /wwoww men

01.0951 B&C 
X Lit S ftX-Lite Softftshell //men

001.09338 B&CC
X-LX Lite Soooft shelll /wwoww menn

01.1950 B&CCC C
Hooded Soft shheheh ll /meennnn

011..0939937 777 B&B&C
Hooooddeddd SSSSoftoftoftoftssshhell ///wwomen

01.0969 B&C 
Hooded Soft shell /kids

Futter in

KontrastfarbeContrast Lini g
Kontrastfarbeekontrastní podšívkaFutter in

Contrast Lining
Contrast LiningFutter in Futter inuttee

Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe

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

01.0062 B&C | ID.701
Pánská dvouvrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvouvrstvá tkanina odolná vůči
vodě, vhodná pro potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 34,–/Kč 875,–

01.0063 B&C | ID.701 /women
Dámská dvouvrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvouvrstvá tkanina odolná vůči
vodě, vhodná pro potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 34,–/Kč 875,–

01.0951 B&C | X-Lite Soft shell /men
Pánská ultralehká soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, prodyšná 
membrána, vnitřní vrstva: 100% polyester - síťovina
má vysoký límec s ochranou na bradu, pohodlný a vysoce 
funkční materiál -prodyšný (5.000g/m²/24h) a voděodolný
(5.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 60,–/Kč 1540,–

01.0938 
B&C | X-Lite Soft shell /women
Dámská ultralehká soft shellová bunda
300g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy, náprsní kapsu na zip a nastavitelné manžety na
rukávech, pohodlný a vysoce funkční materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 60,–/Kč 1540,–

Pánská soft shellová bunda s kapucí
94% polyester, 6% elastan, vnější vrstva: tkaný soft shell,
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní vrstva: nežmolku-
jící fl eece, podšívka: síťovina - 100% polyester
2 boční kapsy, vnitřní náprsní kapsa, ploché švy a odnímatelná
kapuce, na rukávech nastavitelné manžety, snadný přístup pro 
branding.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 62,–/Kč 1595,–

Dámská soft shellová bunda
94% polyester, 6% elastan, vnější vrstva: tkaný soft shell, 
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní část: nežmolkující 
fl eece, podšívka: síťovina - 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy, skrytý zip, na rukávech nastavitelné
manžety, prodloužená záda, voděodolný materiál (5.000mm),
snadný přístup pro branding
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 62,–/Kč 1595,–

Dětská soft shellová bunda
vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, tkaný soft shell, 
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní část: nežmolkující 
fl eece
2 boční kapsy na zip, odepínací kapuc, zapínání na zip,
ochrana brady, na rukávech nastavitelné manžety, spodní 
lem elastický, zadní díl prodloužený, voděodolný materiál
(5.000mm), snadný přístup pro branding.
   5-6       7-8      9-10   11-12   13-14
110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

10 1  € 45,–/Kč 1160,–
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01.00977777700
BB&C | Reealaa  + /memeennnn

010111..0. 925
B&&&C C C C |||| Real + ////wwoww men

01.J873
B&C | Corporate 3-in-1

01.0930000
B&C | Bodyyyywawarmrmerer //memeenn

0010 .0935
B&B C C | Zen + /w/wwwomoomommeneenen

01.00088888888880000
B&&C | BBoodyywarmere  Explorer

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

Pánská zimní bunda
100% polyester mikrofl eece, podšívka: 100% polyester
Taff eta®
teplý a pohodlný materiál, který je odolný vůči vodě 
(1.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 44,–/Kč 1130,–

Dámská zimní bunda
100% Oxford-polyester 330D, TPU vrstva, podšívka: 100%
polyester Taff eta®, podšívka - záda: 100% mikrofl eece 
polyester
bunda má náprsní kapsu, 2 přední kapsy na zip a Velcro
zapínání na rukávech, z pohodlného teplého materiálu, který
je odolný vůči vodě (1.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 44,–/Kč 1130,–

3-in-1 Parka
vnější materál: 100% premium polyesterová síťovina, podšívka 
(tělo): 100% polyester-mesh, podšívka (rukávy): 100% 190T 
taff eta polyester, vnitřní bunda 100% nežmolkující polyester-
-microfl eece
ergonomicky tvarovaná kapuce skrytá v límci, ergonomický 
design rukávů s nastavitelnými manžetami pro optimální kom-
fort, nastavitelný lem se stahovací šňůrkou, kapsy na obou 
rukávech, 1 náprsní kapsa na zip, odnímatelná fl eecová bunda 
s 5ti bodovým systémem, přístup na zip pro snadnou dekoraci,
vhodná pro všechny techniky tisku i vyšívání
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 70,–/Kč 1800,–

Pánská vesta
200g/m², 100% Taff eta® nylon, podšívka: 100% polyester
vnitřní kapsa, 2 vnější kapsy na zip a otevřený lem, zadní pro-
dloužená část bez švů má ve středu neviditelný zip pro snadný
přístup, voděodolný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 33,50/Kč 865,–

Dámská vesta s kapucí
100% Taff eta® nylon, podšívka: 100% polyester Taff eta®
2 boční kapsy a odepínací kapuci, podšívka a doplňky ve stej-
né barvě jako celá bunda, voděodolný materiál, snadný přístup
pro branding, (hlavně v zadní části)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 33,50/Kč 865,–

Vesta
220g/m², Vně 65% polyester, 35% bavlna, podšívka: 100% 
polyester
krytý přední zip, 4 vnější kapsy (z toho 2 na zip) a 2 přední 
kapsy na tužku, lem a průramky nastavitelné pomocí staho-
vacích šňůrek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 48,–/Kč 1235,–
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020 .0772
Jaames & Nicholsoson | JN 772

02..0007777777711111
James sss & & && NNNNiNichololsson | JN 77177

02.1142
James & Nicholsson | JN 1142

002022 1.114141 11
JJamemes & NiN chhoolssoon || JJN 1141

02.1118
James & Nichololololson | JJNN 1118

02.1117
James & Nichooloo son | JJNNN 11117

St ick F
Ä melKnitted Fleece 

Strick Fleece 
Strick Fleecerukávy ztted Fleeted Ftrick Fleecrick Fleecrick Fleecrick Fleec

pleteného fl eece
ÄrmelrmelSleevesSleevesÄrmelÄrmelÄrmelÄrmel

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

02.0772 
James & Nicholson | JN 772
Pánská pletená bunda
280g/m², vnější materiál: 100% polyester, vnější 
textilie 2: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Rukávy z měkkého hřejivého melírovaného
materiálu, snadná údržba, přední díl, zadní díl a
kapuce s prošitím do kára, ploché stehy v kon-
trastních barvách na rukávech, kapuce se skrytým 
regulováním velikosti, skrytý zip po celé délce, 2 
boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 47,50/Kč 1220,–

02.0771 
James & Nicholson | JN 771
Dámská pletená bunda
280g/m², vnější materiál: 100% polyester, vnější 
textilie 2: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, rukávy z měkkého hřejivého 
melírovaného materiálu, snadná údržba, přední 
díl, zadní díl a kapuce s prošitím do kára, ploché
stehy v kontrastních barvách na rukávech, kapuce
se skrytým regulováním velikosti, skrytý zip po 
celé délce, 2 boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 47,50/Kč 1220,–

02.1142 
James & Nicholson | JN 1142
Pánský kabát
vnější materiál: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyamid
voděodolný materál snadný na údržbu, nemačka-
vý, 2 boční kapsy, rozparek v zadní části pro větší 
svobodu pohybu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,–/Kč 1390,–

02.1141 
James & Nicholson | JN 1141
Dámský kabát
vnější materiál: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyamid
voděodolný materál snadný na údržbu, nemačka-
vý, 2 boční kapsy, rozparek v zadní části pro větší 
svobodu pohybu, ženský střih
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 54,–/Kč 1390,–

02.1118 
James & Nicholson | JN 1118
Pánská nepromokavá bunda
vně: 100% polyester, uvnitř:100% polyester
vodě i větru odolná tkanina (3.000mm vodního
sloupce), TPU membrána, prodyšná (1.500g/m²
za 24 hod), lakované stehy, nastavitelná kapuce 
s elastickou šňůrkou, kontrastní zipy, ochrana
brady, vnitřní kapsa, 2 postranní kapsy na zip, 
refl exní detaily na kapuci, předním i zadním dílu
bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

02.1117 
James & Nicholson | JN 1117
Dámská nepromokavá bunda
vně: 100% polyester, uvnitř:100% polyester
vypasovaný střih, vodě i větru odolná tkanina 
(3.000mm vodního sloupce), TPU membrána,
prodyšná (1500g/m² za 24 hod), lakované
stehy, nastavitelná kapuce s elastickou šňůrkou, 
kontrastní zipy, ochrana brady, vnitřní kapsa, 2
postranní kapsy na zip, refl exní detaily na kapuci, 
předním i zadním dílu bundy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 860,–
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02.1098
James & Nicholsooonn | JN 10990 88

0202.1.1. 090977
Jamemeess s && NiN choolsson | JN 1097

02.1094
James & Nicholson | JNJN 11094

00002.11090933
JaJaJaJaaJammes && NNichc ollsoson | JNJNJNJN 11090 3

02.1132
James & Nicholson | || JN 1132

02.11131
James &&& Nicholson | JN 111313311

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

02.1098 
James & Nicholson | JN 1098
Pánská soft shellová bunda
130g/m², 100% polyester
bunda s nastavitelnou kapucí, bunda má 2 boční 
kapsy na zip, voděodolné zipy, podlepené švy a 
prodlouženou zadní část, z nepromokavé funkční 
tkaniny s TPU membránou, materiál je prodyšný 
(5.000g/m²/24 hod) a odolný vůči větru a vodě
(10.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 84,50/Kč 2170,–

02.1097 
James & Nicholson | JN 1097
Dámská soft shellová bunda
130g/m², 100% polyester
bunda s nastavitelnou kapucí, 2 boční kapsy na
zip, voděodolné zipy, podlepené švy a prodlou-
ženou zadní část, z nepromokavé funkční tkaniny
s TPU membránou, materiál je zároveň prodyšný
(5.000g/m²/24 hod) a odolný vůči větru a vodě
(10.000mm).
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 84,50/Kč 2170,–

02.1094 
James & Nicholson | JN 1094
Pánská bunda na kolo
vnější vrstva: 100% polyamid, lemování: 65%
polyester, 35% bavlna
se stojáčkem a knofl íčkem, 2 boční kapsy na zip, 
2 náprsní kapsy na patenty a podšívku v „džíno-
vém vzhledu“, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.1093 
James & Nicholson | JN 1093
Dámská bunda na kolo
vnější vrstva: 100% polyamid, lemování: 65%
polyester, 35% bavlna
se stojáčkem a knofl íčkem, 2 boční kapsy na zip, 
2 náprsní kapsy na patenty a podšívku v „džíno-
vém vzhledu“, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.1132 
James & Nicholson | JN 1132
Pánská promo bunda
100% polyester
lehká vrstvená polyesterová tkanina, chránící 
před vlhkem a větrem (600mm vodního sloupce), 
kapuce se šňůrkou skrytá v límci, 2 postranní 
kapsy, elastické lemy rukávů, bundu lze schovat 
do kapsičky a nosit na elastickém pásku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,90/Kč 305,–

02.1131 
James & Nicholson | JN 1131
Dámská promo bunda
100% polyester
vypasovaný střih, lehká vrstvená polyesterová 
tkanina, chránící před vlhkem a větrem (600mm
vodního sloupce), kapuce se šňůrkou skrytá v
límci, 2 postranní kapsy, elastické lemy rukávů,
bundu lze schovat do kapsičky a nosit na elas-
tickém pásku
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,90/Kč 305,–
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02.1041
JJames & Nicholson | | JNJ  1041

02002020202.1.11040 0
JaJaJaaJamememeemess & & Nicholo son | JJNJ 11040 00

02.0170 Jammmem s s &&
NiNiNichccholo son | JN 117007

02.008555
James & NNNicholson | JNJNJ  85

02.019955
James & NiNichcholo son || JNJ 119595

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

02.1041 James & 
Nicholson | JN 1041
Pánská větrovka
vnější a prostřední vrstva: 100%
polyester s TPU-vrstvou
s kapucí v límci. zip v podšívce, 2
boční kapsy, vnitřní kapsu na zip,
kapsu na mobilní telefon a po celé 
své délce zip s ochranou na bradu. V 
lemu a kapuci je stahovací šňůrka se
zarážkami. Zipy a kapsa na rukávu
jsou v kontrastních barvách. z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a 
vodě (1.500mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,50/Kč 1270,–

02.1040 James & 
Nicholson | JN 1040
Dámská větrovka
vnější a prostřední vrstva: 100%
polyester s TPU-vrstvou
s kapucí v límci. zip v podšívce, 2
boční kapsy, vnitřní kapsu na zip,
kapsu na mobilní telefon a po celé 
své délce zip s ochranou na bradu. V 
lemu a kapuci je stahovací šňůrka se
zarážkami. Zipy a kapsa na rukávu
jsou v kontrastních barvách. z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a 
vodě (1.500mm).
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,50/Kč 1270,–

Bunda 2 v 1
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
Pánská bunda 2 v 1 se stojáčkem. Vnitřní bunda je vyrobena
z lehce polstrovaného polyesteru s vysoce kvalitní mikro 
fl eecovou podšívkou, vnitřní kapsa na zip, zip v podšívce a v 
lemu stahovací šňůrku se zarážkami. Vnější bunda má dvojitou
odepínacíkapuci, dvoucestný zip, vnitřní kapsu a 2 vnější kap-
sy na zip. V lemu a kapuci je stahovací šňůrka se zarážkami.
Je vyrobena z prodyšného (2.000g/m²/24h) a propustného 
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (3.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 111,–/Kč 2850,–

Vesta
100% polyester, vnější vrstva: TPU, vnitřní vrstva: mikrofl eece
vesta s fl ešovým límcem, 2 kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy a 
kapsu na mobilní telefon, materiál, který je odolný vůči větru,
vodě (600 mm) a nečistotám
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 38,–/Kč 980,–

Lehká větrovka
100% polyester s TPU-vrstvou
větrovka s TPU vrstvou, 2 boční kapsy, elastické manžety na
rukávech a v lemu stahovací šňůrku se zarážkami, voděodol-
nýo materiálu (600mm), vhodná pro volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 17,20/Kč 440,–
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Jersey Lin g
Jersey Futy Fut

hladká podšívkarr
Jersey Lining
Jersey Lining
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter

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

02.1107 
James & Nicholson | JN 1107
Dámská sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 1. podšívka:
65% polyester, 35% bavlna, 2. podšívka: 100%
polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci. materiál odolný
vůči větru a vodě. Podšívka je z příjemného
měkkého žerzeje. Vhodná pro dekoraci.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.1108 
James & Nicholson | JN 1108
Pánská sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 1. podšívka:
65% polyester, 35% bavlna, 2. podšívka: 100%
polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci. materiál odolný
vůči větru a vodě. Podšívka je z příjemného
měkkého žerzeje. Vhodná pro dekoraci.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.1127 
James & Nicholson | JN 1127
Dámská 2-vrstvá soft shell vesta
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, měkký 2-vrstvý soft shell ma-
teriál odpuzující vlhkost, prodyšný, uvnitř bundy 
mikrofl eece, zapínání na zip s chráničem brady, 2 
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,50/Kč 705,–

02.1128 
James & Nicholson | JN 1128
Pánská 2-vrstvá soft shell vesta
180g/m², 100% polyester
Lehký, měkký, 2-vrstvý soft shell materiál 
odpuzující vlhkost, prodyšný, uvnitř bundy
mikrofl eece, zapínání na zip s chráničem brady, 2 
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,50/Kč 705,–

02.0136 
James & Nicholson | JN 136
Pánská 3 vrstvá soft shellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrs-
tva: funkční 3 vrstvý materiál s TPU membránou,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
Zip v podšívce, náprsní kapsa a 2 boční kapsy na
zip. V lemu je stahovací šňůrka se zarážkami pro
nastavení velikosti. Vnitřek vesty je v přední části
ze síťoviny. Prodyšný materiál, který je odolný
vůči větru a vodě (5,000 mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 45,50/Kč 1170,–

02.0138 
James & Nicholson | JN 138
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrs-
tva: funkční 3 vrstvý materiál s TPU membránou,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
Zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na
zip. V lemu je stahovací šňůrka se zarážkami pro
nastavení velikosti. Vnitřek vesty je v přední části
ze síťoviny. Prodyšný materiál.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 45,50/Kč 1170,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1130 James & 
Nicholson | JN 1130
Pánská 2-vrstvá soft shell bunda
280g/m², 100% polyester
Lehký, měkký, 2-vrstvý soft shell
materiál odpuzující vlhkost, větru
odolný, ale prodyšný, uvnitř bundy
mikrofl eece, zapínání na zip s
chráničem brady, elastická úprava na
rukávech, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 33,50/Kč 860,–

02.1129 James & 
Nicholson | JN 1129
Dámská 2-vrstvá soft shell bunda
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, měkký, 2-vrstvý
soft shell materiál odpuzující vlhkost,
větru odolný, ale prodyšný, uvnitř 
bundy mikrofl eece, zapínání na zip s 
chráničem brady, elastická úprava na
rukávech, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0135 
James & Nicholson | JN 135
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip. V lemu je 
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti. Vnitřek 
bundy je v přední části ze síťoviny. Prodyšný materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě (5,000 mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 58,50/Kč 1510,–

02.135K 
James & Nicholson | JN 135K
Dětská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější část: 3 vrstvý
funkční materiál s TPU membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip. V lemu je 
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti. Vnitřek 
bundy je v přední části ze síťoviny. Z prodyšného materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (5,000 mm).

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

30 1  € 45,–/Kč 1160,–

02.0137 
James & Nicholson | JN 137
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip. V lemu je 
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti. Vnitřek 
bundy je v přední části ze síťoviny. Prodyšný materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 58,50/Kč 1510,–
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02.1023
James & Nicchchhoolooo son || JNNNN 11023

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

02.1000 
James & Nicholson | JN 1000
Pánská 3 vrstvá zimní soft shellová bunda
330g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 100%
polyester, TPU membrána
Bunda s odnímatelnou kapucí.Náprsní kapsa, 2
přední kapsy, kapsa na mobil a zip v podšívce. Na 
ramenou a v pase je refl exní lemování. Pod ruká-
vy je umístěn zip pro lepší větrání. Díky stahovací 
šňůrce se dá pas a kapuce libovolně nastavit. Z 
propustného materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě (5 000 mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 81,50/Kč 2090,–

02.1001 
James & Nicholson | JN 1001
Dámská 3 vrstvá zimní soft shellová bunda
330g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 100%
polyester, TPU membrána
Bunda s odnímatelnou kapucí. Má náprsní kapsu,
2 přední kapsy, kapsu na mobil a zip v podšívce. 
Na ramenou a v pase je refl exní lemování. Pod 
rukávy je umístěn zip pro lepší větrání. Díky 
stahovací šňůrce se dá pas a kapuce libovolně 
nastavit. Bunda je odolná vůči větru a vodě (5
000 mm).
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 81,50/Kč 2090,–

02.1020 
James & Nicholson | JN 1020
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
2 boční a 2 vnitřní kapsy. V lemu je elastická
šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti.
z měkkého prodyšného materiálu (2.000g/
m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 58,50/Kč 1510,–

02.1021 
James & Nicholson | JN 1021
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
2 boční a 2 vnitřní kapsy. V lemu je stahovací 
šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti.
Z měkkého prodyšného materiálu (2.000g/
m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm).
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 58,50/Kč 1510,–

02.1022 
James & Nicholson | JN 1022
3 vrstvá soft shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip. V lemu
je stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení 
velikosti. Z měkkého prodyšného materiálu
(2.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a
vodě (2.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 44,–/Kč 1135,–

02.1023 
James & Nicholson | JN 1023
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip. V lemu
je stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení 
velikosti. Z měkkého prodyšného materiálu
(2.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a
vodě (2.000mm).
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 44,–/Kč 1135,–
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abnehmbare Ärmel
detachable Sleeves
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
odepínací  rukávy

abnehmbare Ärme
bnehmbare Ärme

abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
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Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell

Melange Soft shell
gmelírovaný soft 

m
elll

Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell

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

02.1122 
James & Nicholson | JN 1122
Pánská soft shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční materiál s
TPU membránou (5.000mm vodního sloupce),
prodyšná, nelakované stehy, stojací límec, uvnitř 
kontrastní barva, refl exní zip a detaily na zádech,
ramenou a rukávu, 2 postranní kapsy, 1 vnitřní 
kapsa, kapsa na rukávu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

02.1121 
James & Nicholson | JN 1121
Dámská soft shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, 3 vrstvý
funkční materiál s TPU membránou (5.000mm
vodního sloupce), prodyšná, nelakované stehy, 
stojací límec, uvnitř kontrastní barva, refl exní 
zip a detaily na zádech, ramenou a rukávu, 2
postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa, kapsa na rukávu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

02.1088 
James & Nicholson | JN 1088
Pánská soft shellová melanže bunda
vnější materiál: 360g/m², 96% polyester, 4%
elastan, prostřední vrstva: TPU membrána, vnitřní 
vrstva: strukturovaný mikrofl eece
má stojáček a 2 boční kapsy na zip, vyrobena z 
3 vrstvé tkaniny, prodyšná a odolná vůči větru a
vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 67,–/Kč 1715,–

02.1087 
James & Nicholson | JN 1087
Dámská soft shellová melanže bunda
vnější vrstva: 360g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, prostřední vrstva: TPU membrána, vnitřní 
vrstva: strukturovaný mikrofl eece
má stojáček a 2 boční kapsy na zip, z 3 vrstvé
tkaniny, prodyšná a odolná vůči větru a vodě 
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 67,–/Kč 1715,–

02.1058 
James & Nicholson | JN 1058
Pánská designová soft shellová bunda
210g/m², 100% polyester
2 boční a 2 náprsní kapsy. Na konci rukávů jsou
stahovací lemy pro nastavení šířky. Z hladkého 
soft shellu, který je voděodolný.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 60,–/Kč 1545,–

02.1057 
James & Nicholson | JN 1057
Dámská designová soft shellová bunda
210g/m², 100% polyester
2 boční a 2 náprsní kapsy. Na konci rukávů jsou
stahovací lemy pro nastavení šířky. Z hladkého 
soft shellu, který je voděodolný.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 60,–/Kč 1545,–
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H brid Sweat Jacke
Hybrid Sweat Jacket
Hybrid Sweat Jacke
Hybrid Sweat Jacke
k mbinovaná bunda
H brid Sweat Jacke

id Sweat Jacke
Hybrid Sweat Jacket
Hybrid Sweat Jacket
Hybrid Sweat Jacke
Hybrid Sweat Jacke
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Hybrid Sweat Jacke
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1124 
James & Nicholson | JN 1124
Pánská kombinovaná bunda
280g/m², svršek 1: 80% bavlna, 20% polyester,
svršek 2: 100% polyamid, vatování 100%
polyester
zadní díl a rukávy z vysoce kvalitní tkaniny “fren-
ch-terry“, vnitřek nezdrsněný,lehce vatovaný
a prošitýpřední díl, 2 postranní kapsy na zip,2
vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 45,50/Kč 1170,–

02.1123 
James & Nicholson | JN 1123
Dámská kombinovaná bunda
280g/m², svršek 1: 80% bavlna, 20% polyester,
svršek 2: 100% polyamid, vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, zadní díl a rukávy z vysoce kva-
litní tkaniny “french-terry“, vnitřek nezdrsněný, 
lehce vatovaný a prošitý přední díl, 2 postranní 
kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 45,50/Kč 1170,–

02.1114 
James & Nicholson | JN 1114
Pánská kombinovaná bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva:
92% polyester, 8% elastan, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip
s ochranou na bradu. Podšívka a zipy jsou v
kontrastní barvě. Z materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě. Vhodná pro dekoraci.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 52,50/Kč 1355,–

02.1113 
James & Nicholson | JN 1113
Dámská vesta
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva:
92% polyester, 8% elastan, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
Vesta má 2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a
přední zip s ochranou na bradu. Podšívka a zipy
jsou v kontrastní barvě. Vyrobena z materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě. Vhodná pro
dekoraci.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 52,50/Kč 1355,–

02.1116 
James & Nicholson | JN 1116
Pánská bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva:
92% polyester, 8% elastan, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip
s ochranou na bradu. Podšívka a zipy jsou v
kontrastní barvě. Vyrobena z materiálu, který je 
odolný vůči větru a vodě. Vhodná pro dekoraci.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 71,–/Kč 1820,–

02.1115 
James & Nicholson | JN 1115
Dámská bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva:
92% polyester, 8% elastan, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip
s ochranou na bradu. Podšívka a zipy jsou v
kontrastní barvě. Z materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě. Vhodná pro dekoraci.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 71,–/Kč 1820,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1140 
James & Nicholson | JN 1140
Pánská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 90% peří, 10% prachové
peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšív-
ka a zipy v kontrastní barvě, kontrastní barva na 
rukávu a lemu, 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 72,–/Kč 1850,–

02.1139 
James & Nicholson | JN 1139
Dámská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 90% peří, 10% prachové
peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšív-
ka a zipy v kontrastní barvě, kontrastní barva na 
rukávu a lemu, 2 boční kapsy na zip, zúžený střih
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 72,–/Kč 1850,–

02.1138 
James & Nicholson | JN 1138
Pánská péřová vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 90% peří, 10% prachové
peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšív-
ka a zipy v kontrastní barvě, kontrastní barva na 
rukávu a lemu, 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1137 
James & Nicholson | JN 1137
Dámská péřová vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 90% peří, 10% prachové
peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšív-
ka a zipy v kontrastní barvě, kontrastní barva na 
rukávu a lemu, 2 boční kapsy na zip, zúžený střih
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1133 
James & Nicholson | JN 1133
Dámská zimní bunda
vnější materiál: 100% polyamidvnější, textilie
2: 92% polyester, 8% elastan podšívka: 100%,
polyamidpolstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná (1.500mm vodního sloupce),
polstrovaná bunda v materiálovém mixu s prošíva-
nými a dělicími švy, stojáček, nastavitelná kapuce,
ochrana proti větru po celé délce, elastické vnitřní 
manžety, boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
uvnitř zip pro snadnou výšivku a potisk zadní části
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1134 
James & Nicholson | JN 1134
Pánská zimní bunda
vnější materiál: 100% polyamid vnější, textilie
2: 92% polyester, 8% elastan podšívka: 100%,
polyamid polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná (1.500mm vodního sloupce),
polstrovaná bunda v materiálovém mixu s prošíva-
nými a dělicími švy, stojáček, nastavitelná kapuce,
ochrana proti větru po celé délce, elastické vnitřní 
manžety, boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
uvnitř zip pro snadnou výšivku a potisk zadní části
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,–/Kč 1540,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1120 
James & Nicholson | JN 1120
Pánská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a vatování 100%
polyester
větru a vodě odolná, stojací límec, zapínání na
zip chráněný proti větru, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 36,–/Kč 925,–

02.1119 
James & Nicholson | JN 1119
Dámská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, stojací 
límec, zapínání na zip chráněný proti větru, 2
postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 36,–/Kč 925,–

02.1136 
James & Nicholson | JN 1136
Pánská polstrovaná vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná, stojáček, skrytý zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy na zip, elastické 
manžety na rukávech, uvnitř zip pro snadnou
výšivku a potisk zadní části
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,60/Kč 710,–

02.1135 
James & Nicholson | JN 1135
Dámská polstrovaná vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná, stojáček, skrytý zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy na zip, elastické 
manžety na rukávech, uvnitř zip pro snadnou
výšivku a potisk zadní části, zúžený střih
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,60/Kč 710,–

02.1090 
James & Nicholson | JN 1090
Pánská oboustranná vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
vesta se stojáčkem, 2 vnější kapsy, 2 vnitřní 
kapsy, elastické průramky a po celé své délce zip. 
Vhodná pro dekoraci.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 63,–/Kč 1615,–

02.1089 
James & Nicholson | JN 1089
Dámská oboustranná vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
vesta se stojáčkem, 2 vnější kapsy, 2 vnitřní 
kapsy, elastické průramky a po celé své délce zip. 
Vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 63,–/Kč 1615,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1112 
James & Nicholson | JN 1112
Pánská lehká bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem. 2 boční kapsy na zip,
kontrastní zipy, vnitřní kapsu ze síťoviny a skrytý 
dvoucestný zip s ochranou na bradu. Na spodním
lemu a rukávech jsou elastické gumičky. Vyrobe-
na z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 79,–/Kč 2035,–

02.1111 
James & Nicholson | JN 1111
Dámská lehká bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem. 2 boční kapsy na zip,
kontrastní zipy, vnitřní kapsu ze síťoviny a skrytý 
dvoucestný zip s ochranou na bradu. Na spodním
lemu a rukávech jsou elastické gumičky. Z materi-
álu, který je odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 79,–/Kč 2035,–

02.1110 
James & Nicholson | JN 1110
Pánská lehká vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
vesta se stojáčkem. má vnitřní kapsu ze síťoviny, 
2 boční kapsy na zip a přední zip s ochranou
na bradu. Na spodním lemu a průramcích jsou
elastické gumičky. Z materiálu, který je odolný 
vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1109 
James & Nicholson | JN 1109
Dámská lehká vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
vesta se stojáčkem. vnitřní kapsa ze síťoviny,
2 boční kapsy na zip a přední zip s ochranou
na bradu. Na spodním lemu a průramcích jsou
elastické gumičky. Z materiálu, který je odolný 
vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1092 
James & Nicholson | JN 1092
Pánská oboustranná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
2 vnější a 2 vnitřní kapsy. Na konci rukávů
jsou elastické gumičky. Celá bunda je prošitá v
módním stylu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 78,50/Kč 2025,–

02.1091 
James & Nicholson | JN 1091
Dámská oboustranná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
2 vnější a 2 vnitřní kapsy. Na konci rukávů
jsou elastické gumičky. Celá bunda je prošitá v
módním stylu.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 78,50/Kč 2025,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1082 
James & Nicholson | JN 1082
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, výplň 90% chmýří, 10% peří
bunda se stojáčkem. 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsu na zip a kontrastní lemování kolem zipu. Z 
příjemného materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 113,–/Kč 2910,–

02.1081 
James & Nicholson | JN 1081
Dámská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, výplň: 90% chmýří 10% peří
bunda se stojáčkem. 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsu na zip a kontrastní lemování kolem zipu. Z 
příjemného materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě.
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 113,–/Kč 2910,–

02.1080 
James & Nicholson | JN 1080
Pánská prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, výplň: 90% chmýří, 10% peří
vesta se stojáčkem. 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsu na zip a kontrastní lemování kolem zipu. 
Průramky jsou elastické a lehce se přizpůsobí. Z 
příjemného materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,–/Kč 2260,–

02.1079 
James & Nicholson | JN 1079
Dámská prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, výplň: 90% chmýří, 10% peří
vesta se stojáčkem. 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsu na zip a kontrastní lemování kolem zipu. 
Průramky vesty jsou elastické a lehce se přizpů-
sobí. z příjemného materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,–/Kč 2260,–

02.1104 
James & Nicholson | JN 1104
Pánská zimní sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 70% 
polyester, 30% akryl
Kapuce se dá stáhnout pomocí šňůrek se
zarážkami. Bunda má 2 boční kapsy, vnitřní 
kapsu a kontrastní švy. Podšívka je z příjemného
hřejivého materiálu. Z materiálu, který je odolný 
vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1103 
James & Nicholson | JN 1103
Dámská zimní sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 70% 
polyester, 30% akryl
Kapuce se dá stáhnout pomocí šňůrek se
zarážkami. Bunda má 2 boční kapsy, vnitřní 
kapsu a kontrastní švy. Podšívka je z příjemného
hřejivého materiálu. Z materiálu, který je odolný 
vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 60,–/Kč 1540,–

black/black

coff ee/black

jungle green/
black

red/black

ink/black

off  white/black

black/black

coff ee/black

jungle green/
black

red/black

ink/black

off  white/black

black/black

coff ee/black

jungle green/
black

red/black

ink/black

off  white/black

black/black

coff ee/black

jungle green/
black

red/black

ink/black

black/camel

spring green/
off  white

light red/
off  white

royal/off  white

navy/camel

black/camel

spring green/
off  white

light red/
off  white

royal/off  white

navy/camel

196

Ja
ck

et
s 

&
 

Ve
st

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



02.1060
James & Nichollsssoson | JN 106060 0

02.11050599
Jammes & Nichchchchoolson | JN 1111059

02.1062
JaJames & Nichholololoo sosoosonn |||| JN 106222

020202022.1.1061
JJJaJaamememememess & NiNichchhoolsos n | JJN 1110060 11

02.1004
Jameess & Nicholson | JNNNNN 110044

02 1.1100000 5
Jamees s && && NNicholollllsososossos nnnnnn || JNJ 11005

DaunenDDaunenDaunenPeříauneuneDDauneauneauneaune

DaunenDDaunenDaunenP říauneuneauneauneauneaune

DaunenDDaunenDaunenPeříauneuneDDauneauneauneaune

DaunenDDaunenDaunenPeříauneuneauneauneauneaune

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

02.1060 
James & Nicholson | JN 1060
Pánská bunda s kapucí
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip. Podšívka,
vnitřek kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách. Z měkkého a lehkého materiálu, dolný
vůči vodě a větru. Díky svému materiálu se dá
snadno uložit do tašky.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,–/Kč 2260,–

02.1059 
James & Nicholson | JN 1059
Dámská bunda s kapucí
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip. Podšívka,
vnitřek kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách. Z měkkého a lehkého materiálu, odolný
vůči vodě a větru. Díky svému materiálu se dá
snadno uložit do tašky.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,–/Kč 2260,–

02.1062 
James & Nicholson | JN 1062
Pánská vesta
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip a dvojité šití 
na zádech. Podšívka, vnitřek kapuce, lemy a zipy
jsou v kontrastních barvách. Z měkkého lehkého
materiálu, který je odolný vůči vodě a větru. Díky
svému materiálu se dá snadno uložit do tašky.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 74,50/Kč 1910,–

02.1061 
James & Nicholson | JN 1061
Dámská vesta
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip a dvojité šití 
na zádech. Podšívka, vnitřek kapuce, lemy a zipy
jsou v kontrastních barvách. Z měkkého lehkého
materiálu, který je odolný vůči vodě a větru. Díky
svému materiálu se dá snadno uložit do tašky.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 74,50/Kč 1910,–

02.1004 
James & Nicholson | JN 1004
Pánská polstrovaná vesta s kapucí
vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
vesta matného vzhledu, 2 přední kapsy, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, odnímatelnou 
kapuci a zip v podšívce, na lemu a kapuci je 
stahovací šňůrka se zarážkami, z materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.1005 
James & Nicholson | JN 1005
Dámská polstrovaná vesta s kapucí
vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
vesta matného vzhledu, 2 přední kapsy, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, odnímatelnou 
kapuci a zip v podšívce, na lemu a kapuci je 
stahovací šňůrka se zarážkami, z materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–
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0202.1.111010106666
JaJaJaJamemes & & NiNiNiichchc ololololllssonn | | | JNNJNJNN 11101011010666666

0222222.11.1105
Jamemeees &&&&& Nichhhhhhoooolsosonnn nn | JNJNJNJN 11101010101 55

02.1100
James & Nicholson | JN 11101000

002.110909990 99
Jaaaaaammemm s &&&& NNichchollo son | JN 1099

02.1102
James & Nichc olson | JN 11022

02.1101
JJJaJJ mes & Nicholsonn || JNJN 11101011

DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®

DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®

DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®

DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®
DuPont™ Sorona®

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

02.1106 
James & Nicholson | JN 1106
Pánská odlehčená bunda
100% polyamid
měkká, vodě i větru odolná tkanina, stojací límec,
léga po celé délce, zapínání na druky, vnitřní kapsa
na zip, 2 náprsní kapsy s druky, 2 postranní kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 84,–/Kč 2155,–

02.1105 
James & Nicholson | JN 1105
Dámská odlehčená bunda
100% polyamid
vypasovaný střih, měkká, vodě i větru odolná 
tkanina, stojací límec, léga po celé délce, zapínání 
na druky, vnitřní kapsa na zip, 2 náprsní kapsy s
druky, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 84,–/Kč 2155,–

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

10 1 € 120,–/Kč 3080,–

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

10 1 € 120,–/Kč 3080,–

02.1102 
James & Nicholson | JN 1102
Pánská zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 90% polyes-
ter/10% elastan, podšívka: 100% polya-
mid/100% polyester, výplň: 100% polyester 
DuPont™ Sorona®
má dvoucestný zip, panely ze soft shellu, 4 kapsy
na zip, vnitřní kapsu a kapsu ze síťoviny. Na kapuci
je kožíšek z umělé kožešiny. Na rukávech jsou
nastavitelné manžety na patenty. Mírně prošívaná.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 120,–/Kč 3080,–

02.1101 
James & Nicholson | JN 1101
Dámská zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 90% polyes-
ter/10% elastan, podšívka: 100% polya-
mid/100% polyester, výplň: 100% polyester 
DuPont™ Sorona®
dvoucestný zip, panely ze soft shellu, 4 kapsy na
zip, vnitřní kapsu a kapsu ze síťoviny, na kapuci je
kožíšek z umělé kožešiny, na rukávech jsou nasta-
vitelné manžety na patenty, mírně prošívaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 120,–/Kč 3080,–
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02.1072
James & Nicholson | JN 10722

02000 .11070711
Jammmem s s & & Nichcholsoonn | JNJN 107071

02.1056
James & Niiccholson | JJN 1056

0202022..11. 05050555
Jaammemememessss s && NNicholo sooon | JNJN 10555

02.1010
James & Nicholson | JN 1001100000

0202.1.1011
JaJaammem ss & Nichholo soonn | JN 1111010 1

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

02.1072 
James & Nicholson | JN 1072
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, lem: 80% polyester, 20% polyamid,
polstrování: 100% polyester
skrytý dvoucestný zip s klopou, náprsní kapsa a
malá vnitřní kapsa, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,–/Kč 2260,–

02.1071 
James & Nicholson | JN 1071
Dámská prošívaná bunda
100% polyamid, podšívka: 100% polyamid, lem:
80% polyester, 20% polyamid, polstrování: 100% 
polyester
skrytý dvoucestný zip s klopou, náprsní kapsa a
malá vnitřní kapsa, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,–/Kč 2260,–

02.1056 
James & Nicholson | JN 1056
Pánská bunda, městský styl
vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100% 
polyester
bunda pro business i volný čas, má vnitřní kapsu,
kapsu na rukávu, 4 přední kapsy na patenty a krytý 
přední zip, z voděodolného materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 63,–/Kč 1615,–

02.1055 
James & Nicholson | JN 1055
Dámská bunda městský styl
100% polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
bunda pro business i volný čas, má vnitřní kapsu,
kapsu na rukávu, 4 přední kapsy na patenty a krytý 
přední zip, z voděodolného materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 63,–/Kč 1615,–

02.1010 
James & Nicholson | JN 1010
Pánská bunda
vnější vrstva: 100% polyester s TPU membránou,
prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester
s kapucí v límci, má 2 skryté kapsy na zip, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, zip v podšívce a pod-
lepené švy. V lemu je stahovací šňůrka se zarážkami
pro nastavení velikosti, z prodyšného materiálu 
(3.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a
vodě (3.000mm vodní sloupec). Vhodná především
do extrémních povětrnostních podmínek.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 57,50/Kč 1475,–

02.1011 
James & Nicholson | JN 1011
Dámská bunda
vnější vrstva: 100% polyester s TPU membránou,
prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester
s kapucí v límci, 2 skryté kapsy na zip, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, zip v podšívce a pod-
lepené švy. V lemu je stahovací šňůrka se zarážkami
pro nastavení velikosti, z prodyšného materiálu 
(3.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a
vodě (3.000mm vodní sloupec), Vhodná především
do extrémních povětrnostních podmínek.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 57,50/Kč 1475,–
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02.0593
James & Nicholsonnnn | JN 593

02.0592
Jamemmm s & Nicholson | JN 592

02.1035
James & Nicholson | JJN 1035

020 .1030344
JaJammes && & NNichhololsosonnnn | JNJN 11030 4

02.1037
JJames & Nichoolsoonnn | JNN 1103030 77

0202.1.110300 6
JJaamemees s && Nichcholsonn || JN 11030366

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

02.0593 
James & Nicholson | JN 593
Pánská bunda Hybrid
220g/m², záda a rukávy: 92% polyester, 8% elastan, vnější 
vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 100% polyester
bunda se stojáčkem, vnitřní kapsu na zip, 2 přední kapsy a
po celé své délce zip s ochranou na bradu. Na koncích rukávů
je otvor pro palec. Z měkkého, příjemného a prodyšného 
materiálu, který je nenáročný na údržbu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 50,–/Kč 1280,–

02.0592 
James & Nicholson | JN 592
Dámská bunda Hybrid
220g/m², 92% polyester, 8% elastan, vnější vrstva: 100%
polyamid, prostřední vrstva: 100% polyester
se stojáčkem. vnitřní kapsa na zip, 2 přední kapsy a po celé 
své délce zip s ochranou na bradu. Na koncích rukávů je otvor
pro palec. Z měkkého, příjemného a prodyšného materiálu,
který je nenáročný na údržbu.
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 50,–/Kč 1280,–

02.1035 
James & Nicholson | JN 1035
Lehká pánská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate™ 3M
má v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu. Podšívka,
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách. Na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1034 
James & Nicholson | JN 1034
Lehká dámská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate® 3M
má v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu. Podšívka,
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách. Na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami.
Odolná vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.1037 
James & Nicholson | JN 1037
Lehká pánská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate® 3M
v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu, podšívka,
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,–/Kč 1390,–

02.1036 
James & Nicholson | JN 1036
Lehká dámská polstrovaná vesta
100% polyester, polstrování: Thinsulate® 3M
v podšívce zabudovaný zip s ochranou na bradu, podšívka,
lemy a zipy jsou v kontrastních barvách, na vnitřní straně zad
je velké JN logo a v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 54,–/Kč 1390,–
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02.10499 James &
Nicholson | JN 104499

0202202 1.1.10050 Jammmmem s &
NiNichcholsosonn | JN 1050

02.1054 James & 
Nicholson | JN 1054

02.1053 James & 
Nicholson | JN 1053

02.1052 James & 
Nicholson | JN 1052

02.1051 James & 
Nicholson | JN 1051

03.7966666611
Myrtle BBeaeeaeaeachchh |||| MMMMB BB B 979797979979666666161

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

02.1049 
James & Nicholson | JN 1049
Dámská outdoorová bunda Hybrid
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: 100% polyamid,
prostřední vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
polyester
4 přední kapsy s kontrastními zipy, vnitřní kapsu na zip, vnitřní 
kapsu ze síťoviny a po celé své délce zip s ochranou na bradu, 
soft shellová kapuce je odnímatelná a nastavitelná, z atraktiv-
ního materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 79,50/Kč 2040,–

02.1050 
James & Nicholson | JN 1050
Pánská outdoorová bunda Hybrid
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: 100% polyamid,
prostřední vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
polyester
4 přední kapsy s kontrastními zipy, vnitřní kapsu na zip, vnitřní 
kapsu ze síťoviny a po celé své délce zip s ochranou na bradu, 
soft shellová kapuce je odnímatelná a nastavitelná, z atraktiv-
ního materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 79,50/Kč 2040,–

02.1054 
James & Nicholson | JN 1054
Zimní sportovní bunda
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva: 100% polyes-
ter, vnitřní vrstva: 100% polyester
má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci a po celé své délce 
zip s ochranou na bradu, 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU
membránou, materiál je prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný
vůči větru a vodě (5.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,–/Kč 2515,–

02.1053 
James & Nicholson | JN 1053
Dámská zimní sportovní bunda
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva: 100% polyes-
ter, vnitřní vrstva: 100% polyester
má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci a po celé své délce 
zip s ochranou na bradu, z 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU
membránou, materiál je prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný
vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,–/Kč 2515,–

02.1052 
James & Nicholson | JN 1052
Pánské soft shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva: 100% polyes-
ter, vnitřní vrstva: 100% polyester
v pase nastavitelné a na kolenou mají tvarované švy, z 3-vrs-
tvé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál je prodyšný
(2.000g/m²/24h) a odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,50/Kč 1910,–

02.1051 
James & Nicholson | JN 1051
Dámské soft shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, vnitřní vrstva: 100% polyester,
prostřední vrstva: 100% polyester
s bočním zipem, pase nastavitelné a na kolenou mají tvarova-
né švy, z 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál
je prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 74,50/Kč 1910,–

03.7961 Myrtle Beach | MB 7961
Soft shellové rukavice
92% polyester, 8% elastan
nastavitelná velikost díky suchým zipům, vnitřní podšívka a
výplň z polyesteru, dlaň z kůže a membrána z polyuretanu,
prodyšný rychleschnoucí materiál, odolný vůči větru a vodě 
(5000mm vodního sloupce)
6 – 7 – 8 – 9

100 25 € 45,–/Kč 1160,–
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20.K403
Kariban | K444403

20.K440404
Karibannn | K4004

20.K417
Kariban | K417

20.KKKKKK4144188
KaKK ribaaabannnnn |||| K4KK4441818

20.K415555
Kariban | KKK4K 15

20000.K414166
Karibaaaann | K416666

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

20.K403 Kariban | K403
Pánská soft shellová vesta
300g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva: funkční membrána,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, náprsní kapsu na zip, vyrobena
z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (8.000 mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 38,50/Kč 990,–

20.K404 Kariban | K404
Dámská soft shellová vesta
300g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva: funkční membrána,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta, 2 boční kap-
sy, náprsní kapsu na zip, vyrobena z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 35,50/Kč 910,–

20.K417 Kariban | K417
Dámská soft shellová vesta
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, pro-
dyšná a nepromokavá membrána, vnitřní vrstva:
100% polyester
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní kapsa na zip.
Z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24h),
odolná vůči větru a vodě (5.000mm). Podšívka
ze síťoviny.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 52,50/Kč 1345,–

20.K418 Kariban | K418
Pánská soft shellová vesta
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, pro-
dyšná a nepromokavá membrána, vnitřní vrstva:
100% polyester
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní kapsu na zip.
Z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24h),
odolná vůči větru a vodě (5.000mm). Podšívka
ze síťoviny.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 48,50/Kč 1240,–

20.K415 Kariban | K415
Pánská dvoubarevná soft shellová bunda
250g/m², 100% polyester, 3 vrstvý pletený
soft shell
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip na rukávu, Na
konci rukávů jsou elastické manžety, vyrobena 
z prodyšného, materiálu (5.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 69,–/Kč 1770,–

20.K416 Kariban | K416
Dámská dvoubarevná soft shellová bunda
250g/m², 100% polyester, 3 vrstvý pletený
soft shell
2 boční kapsy na zip, jednu kapsu na zip na
rukávu, na konci rukávů jsou elastické manžety,
z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 62,–/Kč 1595,–
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20.K401
Kariban | K444401

20.KKKKK4040404 000
Karibannnnn || K4K4K 00000000

20.K404040402
Karibannn n | K402

20.KKK424242424444444444
Kariban | || K4K4K4K4K4K442222424

20000.K.K.KKK42424224255555
Kariban | KKKK4K 2525

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

20.K401 
Kariban | K401
Pánská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip
na levém rukávu, prodyšný materiál
(3.000g/m²/24hod), který je odol-
ný vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 47,50/Kč 1215,–

20.K400 
Kariban | K400
Dámská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip
na levém rukávu, prodyšný materiál
(3.000g/m²/24 hod), který je odol-
ný vůči větru a vodě(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 45,–/Kč 1150,–

Dětská soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva: funkční membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip na levém rukávu. Vyrobena
z prodyšného materiálu (3, 000g/m²/24 hod), odolný vůči
větru a vodě (8,000 mm).
  6-8      8-10   10-12   12-14

122/128   134/140   146/152   158/164

10 1  € 40,–/Kč 1025,–

Pánská 2-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vně: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100% 
polyester mikrofl eece
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, zipy v kontrastní barvě. 
Vypasovaný střih, prodloužený zadní díl, voděodolný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 36,50/Kč 935,–

Dámská 2-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vně: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100% 
polyester mikrofl eece
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, zipy v kontrastní barvě. 
Vypasovaný střih, prodloužený zadní díl, voděodolný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 36,50/Kč 935,–
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22022 .K6336 99
Kariririribaababan | K6K6393999

20.P323
Kariban ProAct | PPA3A323

2002 .661044
KaKariribaann | KK66100444

20.KKKK693
Karibaaaan | K693

20.K657
Kariban | K65575575

20.K851
Kariban | K851

zur farblichen

Individualisierungeasy

ndividualisierung
ndividualisierungsnadná barevná 
zur farblichen 
zur farblicheneasyeasyfarblicarblicfarblicarbli

di idualisierun
idualisndividualisierun

ndividualisierun
ndividualisierun
ndividualisierun

abnehmbare Ärmel
dd

s
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
odepínací  rukávy

abnehmbare Ä
bnehmbare eeveseve

abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme

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

Bunda 2 v 1 s odnímatelnými rukávy
475g/m², 100% polyester
2 boční a 1 náprsní kapsu na zip, na rukávech jsou nasta-
vitelné manžety, uvnitř 2 kapsy na zip a kapsu na mobil, z
příjemné tkaniny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 57,–/Kč 1470,–

Soft shellová bunda s odnímatelnými rukávy
95% polyester, 5% elastan
3 vrstvá soft shellová bunda s odnímatelnými rukávy, 2 boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa a, na přední straně zip s refl exním
lemováním, vnitřek bundy je vyroben z příjemného mikrofl ee-
cu, na rukávech jsou elastické manžety s refl exním lemováním, 
z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1  € 61,–/Kč 1565,–

Nepromokavá bunda
100% polyamid
2 přední kapsy na zip a vnitřní kapsu. Kapuce je podšitá síťovi-
nou. Vyrobena z prodyšného materiálu (5, 000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (3,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 63,–/Kč 1620,–

Pracovní bunda „Factory“ s odnímatelnými rukávy
465g/m², vnější vrstva: 100% polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
skrytá kapuce se stahovací šňůrkou, přední kapsy, vnitřní kap-
sa a kapsa na mobil. Na rukávech jsou nastavitelné manžety.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 53,–/Kč 1365,–

Parka 3 v 1
605g/m², vnější vrstva: 100% polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
voděodolné podlepené švy, přední kapsy a krytý zip. Pod-
šívka límečku je z příjemného fl eecu. Na konci rukávů jsou
nastavitelné manžety na suchý zip. Vnitřní fl eecová bunda je 
vyrobena ze 100% polyesteru.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 81,–/Kč 2080,–

Tahátko na zip
polyurethan, polyester
tahátko na zip
onesize

1000 1  € 2,25/Kč 58,–
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20.6110
Kariban | K6110

20.6111111111
Kariban n | | | | KK6K6KK 11111

20.KK6767676 7777
Kariban | K6K6K677777

22020202022020 66.6.6.666101088
Kaaaaaariribabbaan nnn ||| | KK6K6K61111100008888888

20.K6777799
Kariban | KK6K6KK67799

20.6666118
Karibabaaann | | K611118

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

20.6110 Kariban | 6110
Lehká pánská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vně: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
límec s kapucí, 2 boční kapsy na zip, boční 
vsadky s prošitím, podšívka a vnitřek kapuce
v kontrastní barvě (kromě navy), složitelná do
taštičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

5 1 € 66,50/Kč 1710,–

20.6111 Kariban | K6111
Lehká dámská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vně: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
vypasovaný střih, límec s kapucí, 2 boční kapsy 
na zip, boční vsadky s prošitím, podšívka a
vnitřek kapuce v kontrastní barvě (kromě navy),
složitelná do taštičky
XS – S – M – L – XL – XXL

5 1 € 66,50/Kč 1710,–

20.K677 Kariban | K677
Parka unisex
450g/m², vnější vrstva: 100% polyamid
2 přední kapsy na zip, 1 velká vnitřní kapsa na
suchý zip, kapsa na mobil, vysoký fl eecový líme-
ček se skrytou kapucí, na konci rukávů nastavitel-
né manžety na suchý zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 48,50/Kč 1245,–

20.6108 Kariban | K6108
Dámská parka
vnější vrstva: 100% oxford polyester, vnitřní 
vrstva, podšívka: polyester
odnímatelná kapuce, 2 kapsy na zip, vnitřní 
kapsa, přední zip s klopou, uvnitř límečku jemný 
fl eece, vhodná pro dekoraci
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 48,50/Kč 1245,–

20.K679 Kariban | K679
Vesta „Record“
275g/m², 100% nylon, vnější vrstva: polyester,
podšívka: fl eece
Vesta se stejnobarevnými knofl íčky a 2 předními 
kapsami, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 21,80/Kč 560,–

20.6118 Kariban | 6118
Vesta
vně: 100% polyester s AC vrstvou, podšívka:
100% polyester fl eece, vatování: 100% polyester
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní 
kapsa na suchý zip, přístup pro branding na prsu
i zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 35,–/Kč 895,–
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30.232M
Result | RR23232322M2M2M

3330.232F
ReReReReReResssult | R232F

330.220055XX
Reessultt CCCCorororore e eeee || R2R2050555XXX

33303 .200606XX
ReReReeesusususultltltlt CCCCCCoorre | RR2R2R 060606006XX

303003 .1.11189898989XXXX
ReReReR sususultltt | RRR181818818999X99

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeit
tch 

y to pr
gute Bedruckbarkeit

e B
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Elasthan für

crimped Yarn Stretch 
crimped Yarn Stretch

ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für 
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gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit

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

30.232M 
Result | R232M
Pánská soft shellová vesta
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný 
proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 24,40/Kč 625,–

30.232F 
Result | R232F
Dámská dvouvrstvá soft shellová
vesta
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný 
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 23,80/Kč 610,–

Větrová bunda
vnější vrstva: 190T polyester StormDri s 2000 TPU vrstvou,
prostřední vrstva: 70g/m² prodyšná podšívka
2 přední kapsy na zip, podlepené švy a skrytou kapuci v límci.
Na rukávech jsou elastické manžety. Kapuce a spodní lem se
dá nastavit pomocí stahovacích šňůrek. Díky své lehkosti dá
bez problémů složit. Z prodyšného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě (2,000 mm). Bunda je vhodná především na
sport a volný čas.
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 21,60/Kč 555,–

Bunda
vnější vrstva: 190T polyester StormDri, vnitřní vrstva: 130g/
m² polyester, podšívka rukávů: 100% polyester
2 přední kapsy na zip, vysoký stojáček, podlepené švy a
kapuci skrytou v límci. Na rukávech jsou elastické manžety.
Má prodlouženou délku, vyrobena z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě (2,000 mm). Vhodná především na sport a
volný čas.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 32,50/Kč 835,–

Nepromokavá bunda
100% nylon
se stojáčkem, skrytou kapuci, kontrastní zip a podlepené
švy, na konci rukávů jsou elastické manžety, z prodyšného
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (3.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 28,–/Kč 720,–
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300.2231M
ReReResusultlt | RR232 1M

33330033 .2.2222313 F
ReReResuuuuuulltlt | R231F

300.406060 XXX
Resuult | RR4004 66X6X

30.230F
RRResult Core | R230F

300.22. 30MMMMMM
Resuuultllttlt CCorro eeeee |||| R2R2R2R23030300MMMMM

300.224J
ReResullt | R224JY
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská dvouvrstvá soft shellová bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s ochranou na 
bradu, postranní kapsy, ozdobné prošití, speciální struktura
příze bez elastanu pro dobrou pružnost a potiskovatelnost,
vodoodpudivý a prodyšný materiál, který je odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 29,80/Kč 765,–

Dámská dvouvrstvá soft shellová bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s ochranou na 
bradu, postranní kapsy, ozdobné prošití, speciální struktura 
příze bez elastanu pro dobrou pružnost a potiskovatelnost,
vodoodpudivý a prodyšný materiál, který je odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 29,30/Kč 755,–

Denim 3-vrstvá Soft shell bunda
Vnější materiál: 60% bavlna, 40% polyester, střední vrstva:
nepromokavá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), odolná proti větru, TPU membrána, uvnitř: 100%
polyester microfl eece
Ochrana brady, zip na přední straně a na bočních kapsách ve
vzhledu antik, dekorativní švy, pletené pásky na rukávech a
lemu, bez etikety, velmi strečový materiál, „stone washed“ pro 
robustní vintage look (barevná odchylka možná díky praní)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 64,–/Kč 1640,–

30.230F Result Core | R230F
3 vrstvá dámská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř 
mikrofl eece
8.000 mm vodního sloupce, prodyšnost (1000g/m²/24h),
větruodolný, odnímatelná kapuce, YKK zip chránič proti větru,
2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsa, vypasovaný střih, prodloužená
záda, label k odstřihnutí
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 46,50/Kč 1200,–

30.230M Result Core | R230M
3 vrstvá pánská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř 
mikrofl eece
8.000 mm vodního sloupce, prodyšnost (1000g/m²/24h),
větruodolný, odnímatelná kapuce, YKK zip chránič proti větru,
2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsa, vypasovaný střih, prodloužená
záda, label k odstřihnutí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 49,50/Kč 1270,–

30.224J Result | R224JY
Dětská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7% elastan, prostřed-
ní vrstva: TPU membána, vnitřní vrstva: 100% mikrofl eece 
polyester
2 boční kapsy, prodlouženou zadní část, refl exní prvky a před-
ní zip s ochranou na bradu, z prodyšného materiálu (1,000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (8,000 mm)
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

10 5  € 30,50/Kč 780,–

*  tato barva dostupná jen u 30.224J
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30.128M
Result | R122888M8M

300.11282888F
Result | RRRR1228F8

303030303 .111113131331313 MMMM
ReReReeResult | R113111 1M1M

33303 .1131F
RResusussultltltlt ||| R131F

30303030.1.1.1.132323232MMMM
ReReReR sususuusultltltlt |||| RRRR1313131332MM2M2M2M

30.132FF
Resusult | R132F

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

30.128M Result | R128M
Pánská 2 vrstvá soft shellová bunda
210g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
spandex, vnitřní vrstva: 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, náprsní 
kapsu a po celé své délce zip, na rukávech jsou 
nastavitelné manžety na suchý zip, z prodyšného
materiálu (1, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě, je vhodná především na volný
čas
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 38,–/Kč 975,–

30.128F Result | R128F
Dámská 2 vrstvá soft shellová bunda
210g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
spandex, vnitřní vrstva: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a po celé své 
délce zip. Ve spodní části je dekorativní gumové
logo. Na rukávech jsou nastavitelné manžety
na suchý zip. Z prodyšného materiálu (1,000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě.
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,–/Kč 975,–

30.131M Result | R131M
Pánská soft shellová bunda „Osaka“
vnější vrstva: 370g/m², 97% polyester, 3%
elastan, vnitřní vrstva: polyester
stojáček a 2 boční kapsy na zip. Na rukávech 
jsou dekorativní prošívané panely. Z prodyšného 
materiálu (3, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (7,000 mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 43,50/Kč 1115,–

30.131F Result | R131F
Dámská soft shellová bunda „Osaka“
vnější vrstva: 370g/m², 97% polyester, 3%
elastan, vnitřní vrstva: polyester
stojáček a 2 boční kapsy na zip, na rukávech 
jsou dekorativní prošívané panely, z prodyšného
materiálu (3, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (7,000 mm)
XS – S – M – L – XL

10 5 € 43,50/Kč 1115,–

30.132M Result | R132M
Pánské soft shellové kalhoty
300g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
elastan, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, kapsu na stehně a elastický pas
s poutky. Zapínají se na zip a patentek. Spodní 
část se dá po straně rozepnout. Z prodyšného
materiálu (3, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (5,000 mm). Materiál je
rychleschnoucí a proto jsou kalhoty vhodné na
sport a volný čas.
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 60,–/Kč 1540,–

30.132F Result | R132F
Dámské soft shellové kalhoty
300g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
elastan, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, kapsu na stehně a elastický pas
s poutky. Zapínají se na zip a patentek. Spodní 
část, se dá po straně rozepnout. Z prodyšného
materiálu (3, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru
XS – S – M – L – XL

10 5 € 60,–/Kč 1540,–
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300033 .11.11. 222222222FFFFFF
ReReReReRRR suussusulttlttt |||| R12122F22

30300.11.112112121XX
ReReRResusultltt || RRRRR121 1M

30303030 11.1111121212121FFFFFF
ReR suulttttt | R12121F1

300.1.1191991999XXXX
ReReReRRResusuultlt ||| RRRRRR11111 9XX

33303 .1200X
ReReRReRRR sult |||| R1220X

303 .123X
ReRR sus lt | R123X

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

Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
320/m², 93% polyester, 7% elastan, vnitřní vrstva: 100% 
polyester mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu a YKK zip. Ve spodní 
části je ozdobné gumové logo. Z prodyšného materiálu (1,
000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (8,000
mm). Díky svému pohodlnému střihu se hodí především na
sport a volný čas.
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 52,–/Kč 1335,–

Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu, 2 vnitřní kapsy, kapsu na
mobil a YKK zip. Ve spodní části je ozdobné gumové logo. Z
prodyšného materiálu (1, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8,000 mm). Díky svému pohodlnému střihu
se hodí především na sport a volný čas.
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 45,50/Kč 1170,–

3 vrstvá dámská soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř 
mikrofl eece
voděodolnost 8.000mm vodního sloupce, prodyšnost
(1000g/m²/24h), větruodolý, YKK zip podložený-vět-
ruodolný, 2 boční kapsy na zip, 2 velké vnitřní kapsy, 1
náprsní kapsa, 1 kapsička na telefon, v zádech zip pro snadný
branding, vypasovaný střih, sedlo na zádech a v oblasti břicha, 
prodloužený zadní díl, etiketa k odstřižení
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 45,50/Kč 1170,–

3 vrstvá soft shellová bunda „Blade“
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu, YKK
zip a vnitřní kapsu na mobil. V podpaží jsou síťované větrací 
panely na zip, z prodyšného materiálu (3,000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (8,000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 62,–/Kč 1590,–

3 vrstvá soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
stojáček a YKK zip, v podpaží jsou síťované větrací panely na 
zip. Vyrobena z prodyšného materiálu (3,000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 50,–/Kč 1280,–

Soft shellová vesta
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu, YKK zip a dekorativní 
panely v kontrastní barvě. Spodní lem se dá stáhnout pomocí 
šňůrek. Ve spodní části je ozdobné gumové logo. Vyrobena z
prodyšného materiálu (1, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8,000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 37,–/Kč 945,–
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30.209MM
Result Coree | R209099MMM

3003 .2.20909FF
ReRessultlt Coore e || R2R2200009F

30.192F
Result Urbanannn || RR1992F2FF

3330303333 .1119292MMMMMM
ReReesususuuusuuultlttltl UUrbbbrbananann || R19922MMMMM

3030.1119393MMMMMMMM
Result Urrbrbaaana || RR19193M3M

303000.199399 F
RReReResusuulllt UUUUrbrbrbr ananann || R193F

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

30.209M 
Result Core | R209M
3-vrstvá soft shellová bunda
290g/m², 290g/m², 100% polyester, prostřední 
vrstva: TPU, vnitřní vrstva: mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip a po celé
své délce zip. Z prodyšného materiálu (1, 000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(5,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 36,–/Kč 920,–

30.209F 
Result Core | R209F
Dámská 3-vrstvá soft shellová bunda
290g/m², 100% polyester, prostřední vrstva: 
TPU, vnitřní vrstva: mikrofl eece membrána
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip a po celé
své délce zip. Z prodyšného materiálu (1, 000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(5,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 36,–/Kč 920,–

30.192F 
Result Urban | R192F
Dámská prošívaná bunda „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% 500g polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy 
na zip a vnitřní náprsní kapsu. Na rukávech jsou
elastické manžety. Mírně vypasovaná,vyrobena z 
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě.
XS – S – M – L – XL

10 5 € 54,–/Kč 1385,–

30.192M 
Result Urban | R192M
Pánská prošívaná bunda „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% 500g polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy 
na zip a vnitřní náprsní kapsu. Na rukávech jsou
elastické manžety. Vyrobena z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 54,–/Kč 1385,–

30.193M 
Result Urban | R193M
Pánská prošívaná vesta „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% polyester 50D, podšívka:
100% polyester Taff eta®, výplň: 300g/m² 100% 
polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na 
zip a vnitřní náprsní kapsu, vyrobena z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 38,–/Kč 970,–

30.193F 
Result Urban | R193F
Dámská prošívaná vesta „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% polyester 50D, podšívka:
100% polyester Taff eta®, výplň: 220g/m² 100% 
polyester
má stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy
na zip a vnitřní náprsní kapsu. Mírně vypasovaná,
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru 
a vodě.
XS – S – M – L – XL

10 5 € 34,50/Kč 890,–
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30.233M
ReReReesusususultltttlt CCCCCororoooree e ||| RRR2R2R2RRR 3333MM

30.233333 J
Result CCCCCore | R2222333333JYJ

30.194MMMMM
Result Urbanannaaa | RR191919194M4MMM4

3030303 .11194994FF
ReReReRResususultltlt UUUrbrbbrbrbanananananan || RRRRR19919199194F4F4F4F44F

30303 .4.4011011XXX
Reesusultlt UUUrbrbrbrbbbananaa  | R4001111X

3030330300.4.4.4.444030303033000 XX
ReRReesususulttltttt UUUUrrbrr an | R40404040033X3X

2 verschiedene

Tragevarianten2 variations to wear2 verschiedene
vers

2 varianty nošení

Tragevarianten
gevariante2 variations to wea

2 variations to wea2 verschiedene 
verschiederschieden

Tragevarianten
Tragevarianten
T gevarianten
T gevarianten

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

30.233M 
Result Core | R233M
Prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/
m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrast-
ní barvě, 2 boční kapsy na zip, přístup pro bran-
ding přes vnitřní zip, neutrální velikostní label,
kontrastní podšívka, refl exní prvky na bocích
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 43,50/Kč 1115,–

30.233J 
Result Core | R233JY
Dětská prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/
m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrast-
ní barvě, 2 boční kapsy na zip, přístup pro bran-
ding přes vnitřní zip, neutrální velikostní label,
kontrastní podšívka, refl exní prvky na bocích
XXS     XS        S          M         L          XL      XXL
86/92  98/104  110/116  122/128  134/140  146/152  158/164

20 5 € 31,50/Kč 810,–

30.194M 
Result Urban | R194M
Pánská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
20D nylon, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kapuce s nastavitelnými
šňůrkami, podšívka a zipy v kontrastní barvě,
elastické manžety na rukávech, módní prošití,
vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 60,–/Kč 1540,–

30.194F 
Result Urban | R194F
Dámská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
20D nylon, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kapuce s nastavitelnými
šňůrkami, podšívka a zipy v kontrastní barvě,
elastické manžety na rukávech, módní prošití,
vhodná pro celoroční nošení
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 60,–/Kč 1540,–

30.401X 
Result Urban | R401X
Prošívaná bunda
250g/m², vně: 100% 20D nylon s AC povrchem, 
podšívka: 100% 20D nylon, vatování: 250g
100% polyester
stojací límec s kapucí skrytou v límci, prošívání 
káro, boční vsadky s poštepováním, kontrastní 
podšívka a zipy, elastické mažety rukávů, 2 boční 
kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, neutrální label za
krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 63,–/Kč 1620,–

30.403X 
Result Urban | R403X
Prošívaná bunda „west“ styl
250g/m², vně/podšívka: 100% 20D nylon,
vatování: 250g 100% fake down polyester
bunda ve „west“ stylu, přední vsadka s kapucí 
odepínací na zip, boční kapsy na zip, vnitřní 
kapsa, úpletový lem rukávů a okraje bundy,
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 65,–/Kč 1670,–
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3000..11999XX
Resuuultltttt || R1999X9X9

3030.0099999 XX
Reesusuultltlt || RR9999XX

300303030.0.00.00686888688XX
ReReReReResususuultltt |||| RRRRRR668X

3000.22088X
ReReReReR sususuultlt CCore e | R208X

30300300.1.1.1.127X
ReR sultlt | R127X7X7X

303000.2.2.2.2220070777000 XXX
RResussuusuuultltlt CCororo e || R2RR2R2R22070707000 XXXX

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

Bunda 3 v 1 „Aspen“
vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 280g/m², 100% 
polyester mikrofl eece
odnímatelnou kapuci, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na
zip a podlepené švy. Na rukávech jsou nastavitelné manžety 
na suchý zip. Vnitřní mikina je vyrobena z mikrofl eecu a dá
se odepnout pomocí zipu. Z prodyšného materiálu (3, 000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (3,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 110,–/Kč 2825,–

Bunda 3 v 1 „Alaska“
140g/m², 100% polyester, StormDri polyester s PVC vrstvou,
podšívka: 190T Nylon Taff eta®, vnitřní vrstva: 280g/m²,
fl eece, 100% polyester
podlepené švy skryté v límci, zateplená kapuce, na rukávech 
nastavitelné elastické manžety na suchý zip, vnitřní bunda s
2 velkými kapsami a 1 vnitřní kapsa na mobil, vnitřní bunda
se dá odepnout pomocí zipu a patentů, poutka na sluchátka,
stahovací lem, voděodolná (3,000 mm vodního sloupce),
větruvzdorná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 74,–/Kč 1900,–

Bunda 3 v 1 „Zip & Clip“
vnější vrstva: 230g/m² StormDri polyester s PVC vrstvou,
podšívka: polyester, vrchní část a rukávy: 190T Nylon Taff eta®, 
vnitřní bunda: 280g/m² fl eece, 100% polyester
2 boční kapsy, dvoucestný zip a dvojitě prošité podlepené
švy. Na rukávech jsou elastické nastavitelné manžety na suchý 
zip. Kapuce je skrytá v límci a dá se stahovat pomocí šňůrek. 
Vnitřní bunda se dá díky zipu a patentům odepnout. Odolná
vůči větru a vodě (2,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 70,–/Kč 1795,–

Vesta
210T polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
se stojáčkem má 2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsu, po celé
své délce zip s vnitřní klopou. Z lehkého rychleschnoucího
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 26,20/Kč 675,–

Vesta
180g/m², vnější vrstva: polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: polyester, podšívka: 190T Taff eta®
se stojáčkem má 2 přední kapsy, náprsní kapsu, kapsu na
mobil a vnitřní kapsu. Po celé své délce zip s légou na patenty.
Zadní část vesty je prodloužená. Dvojitě prošitá a je vyrobena 
z příjemného materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 34,50/Kč 890,–

Zimní parka
vnější vrstva: 100% Storm-Dri TPU polyester, vnitřní vrstva: 
100% polyester
2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsu, refl exní prvky, podlepené 
švy a skrytou kapuci v límci. Na rukávech jsou nastavitelné
manžety na suchý zip. Vnitřek je vyroben z příjemného
teplého fl eecu. Spodní lem se dá nastavit pomocí stahovací 
šňůrky. Bunda má prodlouženou délku a je vyrobena z materi-
álu, který je odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 44,50/Kč 1145,–
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Resultttlt WWoororo kk--GuGuGuuarararard ddd | R3R3R3R3141411 X
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ReRRR sult Urban | R44404XXX

30300.44400000 MMM
ReResusuuuuultltltltttt || RRR4040000000M0MMM

3030030303033 .4.4.4.4440000000 F
ReReReReResususuuultltlttlt | R400F
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Ruussssellell l ||| | 5155100MMMMM

10.555101010110FF
Russell | 51110F

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

30.314X 
Result Work-Guard | R314X
Bunda „Elevator“
Vnější materiál: 100% nylon, výplň: 100%
polyester, podšívka: 100% polyester 380g/m²,
100% polyester
Prodyšná, rychle schnoucí, kontrastní pásek ko-
lem krku, ochrana brady, YKK zip s vyměnitelným 
barevným přívěskem, vnitřní kapsy a boční kapsy
se zipem, manžety na rukávech a lemu, výplň těla
umělé peří, bez etikety, anatomický střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 47,50/Kč 1225,–

30.404X 
Result Urban | R404X
Vesta maskáč
200g/m², Vně/podšívka/vatování: 100%
Polyester
vysoký límec s chráničem brady, kapuce, černé 
vsadky na bocích a zádech, léga na ochranu proti
větru uvnitř, 2 boční a 1 náprsní kapsa na zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 50,–/Kč 1280,–

30.400M Result | R400M
Pánská bunda 3v1
280g/m², vně 100% polyester ripstop, podšívka:
100% polyester, uvnitř: 2-vrstvý soft shell 280g/
m², 100% polyester
vnější bunda prodyšnosti (3.000g/m²/24h),
vodní sloupec (3.000mm), větruodolná,
vypasovaný střih, zateplený stojací límec, label 
k odstřižení, odnímatelná zateplená kapuce 
s refl exní šňůrkou, dvoucestný zip, s légou a 
suchým zipem, boční kapsy i náprsní kapsa na
zip, elastická manžeta rukávu se suchým zipem,
stahovatelný okraj bundy, vnitřní soft shell bunda
vodě i větru odolná, prodyšná, 2 boční kapsy, 1
vnitřní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

8 4 € 106,–/Kč 2720,–

30.400F Result | R400F
Dámská bunda 3v1
280g/m², vně 100% polyester ripstop, podšívka:
100% polyester, uvnitř: 2-vrstvý soft shell 280g/
m², 100% polyester
vnější bunda prodyšnosti (3.000g/m²/24h),
vodní sloupec (3.000 mm), větruodolná, vypa-
sovaný střih, zateplený stojací límec, label k od-
střižení, odnímatelná zateplená kapuce s refl exní 
šňůrkou, dvoucestný zip, s légou a suchým zi-
pem, boční kapsy i náprsní kapsa na zip, elastická 
manžeta rukávu se suchým zipem, stahovatelný 
okraj bundy, vnitřní soft shell bunda vodě i větru 
odolná, s 2 bočními a 1 vnitřní kapsou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 4 € 102,–/Kč 2620,–

10.510M Russell | 510M
Pánská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% nylon
s kapucí,kapsy na zip, raglánové rukávy, materiál
s TPU vrstvou, který je prodyšný (2.000g/
m²/24h) a odolný vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 76,–/Kč 1955,–

10.510F Russell | 510F
Dámská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% nylon
s kapucí, kapsy na zip, raglánové rukávy, materiál 
s TPU vrstvou, který je prodyšný (2 000g/
m²/24h) a odolný vůči větru a vodě (2 000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 76,–/Kč 1955,–
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Russell | 5222200M0M0MM0
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RuRuRuR ssssssss ell | 0411F
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.520M Russell | 520M
Pánská sportovní soft shellová bunda 5000
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní 
vrstva: 100% pletený polyester
bunda s kapsami, materiál (5.000g/m²/24 h),
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm).
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 97,–/Kč 2495,–

10.520F Russell | 520F
Dámská sportovní soft shellová bunda 5000
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní 
vrstva: 100% pletený polyester
bunda s kapsami, prodyšný materiál (5.000g/
m²/24 h), který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm).
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 97,–/Kč 2495,–

10.040M Russell | 040M
Pánská 2 vrstvá soft shellová bunda
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost, 
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 48,50/Kč 1245,–

10.040F Russell | 040F
Dámská 2 vrstvá soft shellová bunda
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost, 
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 48,50/Kč 1245,–

10.041M Russell | 041M
Pánská soft shellová vesta
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost, 
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 45,–/Kč 1150,–

10.041F Russell | 041F
Dámská soft shellová vesta
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost, 
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 45,–/Kč 1150,–
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10.410F
Russell | 410F

100.441010100MMM
Russs elll l || | | 41110M00M

100.1. 404 M
Russsssssell | 1440M0M0MMMM

101010010100 111.114440444 F
RuR ssssssell | 141 0F

100.1.1411MMMM
Russselell l ||| 1441M

10.1114141FF
RuR sssssss eleleleell l llll | | 14141F1F

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

10.410F Russell | 410F
Dámská bionic soft shell bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregnovaný Bionic-
-Finish® Eco, soft shellová bunda třívrstvá, podšívka: Jersey s
voštinovou strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (5.000g/
m² za 24h), větruvzdorná, stojáček s ochranou proti větru,
bezešvá oblast ramen, kontrastní zipy, ochrana zipů na límci,
boční zapuštěné kapsy se zipem, skryté kapsy se zipem na
hrudníku a na rukávech, nastavitelné ukončení rukávů s
uzávěry a patkou na suchý zip, nastavitelná šířka lemu, přístup
k zušlechtění v podšívce, bez fl uoru a PFC, padnoucí tvar 
zvýrazňující siluetu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 76,50/Kč 1965,–

10.410M Russell | 410M
Pánská bionic soft shell bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregnovaný Bionic-
-Finish® Eco, soft shellová bunda třívrstvá, podšívka: Jersey s
voštinovou strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (5.000g/
m² za 24h), větruvzdorná, stojáček s ochranou proti větru,
bezešvá oblast ramen, kontrastní zipy, ochrana zipů na límci,
boční zapuštěné kapsy se zipem, skryté kapsy se zipem na
hrudníku a na rukávech, nastavitelné ukončení rukávů s
uzávěry a patkou na suchý zip, nastavitelná šířka lemu, přístup
k zušlechtění v podšívce, bez fl uoru a PFC, padnoucí tvar 
zvýrazňující siluetu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 76,50/Kč 1965,–

10.140M Russell | 140M
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
vnitřní podšívka, reverzní zipy, náprsní kapsa, boční kapsy, zip
s ochranou na bradu po celé délce, prodyšný materiál odolný
vůči větru a vodě (5.000 mm), lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1  € 66,50/Kč 1710,–

10.140F Russell | 140F
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
vnitřní podšívka, reverzní zipy, náprsní kapsa, boční kapsy, zip
s ochranou na bradu po celé délce, prodyšný materiál odolný
vůči větru a vodě (5.000 mm), lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1  € 66,50/Kč 1710,–

10.141M Russell | 141M
Pánská 3 vrstvá soft shellová vesta
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
vnitřní podšívka, reverzní zipy, náprsní kapsu, boční kapsy a
po celé své délce zip s ochranou na bradu. Prodyšný materiál
odolný vůči větru a vodě (5.000mm). Doporučujeme prát na
40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 59,50/Kč 1530,–

10.141F Russell | 141F
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
má vnitřní podšívku, reverzní zipy, náprsní kapsu, boční kapsy
a po celé své délce zip s ochranou na bradu. Prodyšný materiál
odolný vůči větru a vodě (5.000mm). Doporučujeme prát na
40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 59,50/Kč 1530,–
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25.2000
SOL'S | Surf

25555.2.23000000
SOSOSOSOS L'L'L SSSS | Suurrfrf KKidiids

25.4600000
SOL'S | Miiiiststs rar l

25.11699999
SOL'S | ShhhhShore

25252525.1.1.1.11771
OSOSOOOL'S | || SkSkate

255...33630
SOL'L'SSSS | Wild

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

Větrová bunda unisex
100% 210T nylon
elastické manžety, stahovací spodní lem a stahovací šňůrku v
límečku. Z voděodolného materiálu.
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 13,20/Kč 340,–

Dětská větrová bunda
100% 210T nylon
elastické manžety, stahovací spodní lem a stahovací šňůrku v
límečku. Z voděodolného materiálu.
  5-6       7-8      9-11   15-16   12-14

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

50 5  € 13,20/Kč 340,–

Pánská větrová bunda s podšívkou
100% 210T nylon, vnitřní vrstva: 100% polyester, žerzej
větrací otvory, několik kapes a boční rozparky, které se dají 
stáhnout pomocí šňůrky se zarážkami. Na rukávech jsou
elastické manžety. Kapuce je skrytá a dá se stáhnout pomocí 
šňůrek se zarážkami, z materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě.
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 36,–/Kč 925,–

Větrová bunda unisex
100% nylon, 210T
raglánové rukávy, přední kontrastní zip a boční kapsy, na
spodním lemu, kapuci a rukávech jsou elastické žebrované
manžety, dá se snadno složit
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 21,40/Kč 550,–

Zateplená větrová bunda unisex
vnější vrstva: 100% nylon, podšívka - síťovina: 100%
polyester
2 boční kapsy na zip, elastické manžety a kontrastní zipy.
Spodní lem se dá stáhnout pomocí šňůrek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5  € 42,50/Kč 1095,–

Vesta s kapsami
65% polyester, 35% bavlna
9 kapes - včetně kapsy na mobil. Podšívka je z jedné poloviny
z nylonové síťoviny.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 29,80/Kč 765,–
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25.4680
SOL'S | Roxy

25255.4.4.444666666666000
SOOL'LL SSSS ||| RRRRelalaaxx

25.1616
SOL'S | Rebel

25.1646
SOL'S | Volt

25.1194
SOL'S | Race Women

25555.1195
SOS L'SSSS ||| RaRace Menn

pren Swe
Neoprene Sweatwe
neoprén mikina
Neopren Sweat

opren Swe
Neoprene Sweat
Neoprene Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren SweatUnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

25.4680 
SOL'S | Roxy
Dámská soft shellová bunda
340g/m², 94% polyester, 6%
elastan
2 boční kapsy na zip, nastavitel-
né Velcro manžety na rukávech, 
prodyšný materiál (1.000g/m²/24 
hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 51,50/Kč 1325,–

25.4660 
SOL'S | Relax
Pánská soft shellová bunda
340g/m², 94% polyester, 6%
elastan
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní-
kapsa, nastavitelné Velcro manžety 
na rukávech, prodyšný materiál
(1.000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,50/Kč 1325,–

25.1616 
SOL'S | Rebel
Stylová bunda Bomber
60g/m², vně: 100% nylon, voděo-
dolná, podšívka: 100% polyester,
lehké vatování: 100% polyester
stojací límec z žebrového úpletu,
zip stříbrné barvy, kapsa na rukávu
na zip, 2 boční kapsy zapínání na
druky, žebrový úplet lemu a rukávů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 62,–/Kč 1600,–

25.1646 
SOL'S | Volt
Propínací mikina s kapucí
380g/m², 83% polyester, 13% 
viskóza, 4% elastan, neopren piqué
kapuce uvnitř v kontrastní barvě, 
šňůrka se zarážkou, velké našité
kapsy, úpletové zakončení rukávů
a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 66,–/Kč 1700,–

25.1194 
SOL'S | Race Women
Dámská soft shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4%
elastan
mírně zúžená, kvalitní zipy, stojáček,
2 boční kapsy na zip a nastavitelný
lem s elastickou šňůrkou, z příjem-
ného 2 vrstvého materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 28,60/Kč 735,–

25.1195 
SOL'S | Race Men
Pánská soft shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4%
elastan
kvalitní zipy, stojáček, 2 boční 
kapsy na zip a nastavitelný lem s 
elastickou šňůrkou, z příjemného 2
vrstvého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 28,60/Kč 735,–
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25.22757 7
SOL'S | RaR lph

25.6660606 1
SOL'S | RaRaRR llllyeye MMenen

25555.6.6800111
SOL'SSSSSS || RRallyeye Womommmmmmenen

25.6802
SOL'S | Replay WWWomomeenee

252 .6602
SOSOSOOOL'L S | ReR playay Men

252 .66000033
SOSOSOSOL'L S | ReReReR play Kids

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

Bunda unisex
Taslan, 100% nylon - PU úprava, podšívka: 100% polyester 
mesh
Vodoodpudivá, odolná proti větru, vnitřní strana límce a 
manžety žebrované s kontrastními proužky, žebrovaný lem, 2
boční kapsy, 1 vnitřní kapsa, Tear-Off  Label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 45,–/Kč 1155,–

Pánská soft shellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip a náprsní kapsu, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšněho
materiálu (1.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 43,50/Kč 1125,–

Dámská soft shellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip a náprsní kapsu, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšněho
materiálu (1.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 43,50/Kč 1125,–

Dámská soft shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a nastavitelnou kapuci.
Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip. z
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 68,–/Kč 1745,–

Pánská soft shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a nastavitelnou kapuci.
Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip, z
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 68,–/Kč 1745,–

Dětská soft shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a kapuci bez nastavitel-
ných šňůrek. Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý
zip. z prodyšného materiálu (1, 000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8,000 mm).
   6 Y       8 Y       10 Y      12 Y
110/116   122/128   134/140   146/152

10 1  € 49,–/Kč 1255,–
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25.2.2.2010144444
SOL'S || RoRoRockcc et Men

25.2015
SOL'S | Rockckckckket WWoommennnn

25.1170
SOL'S | Ride Wommmmen

25.1191 3
SOL'S | RiRRiRiRide Men

25.1620
SOL'S | Ray Mennnn

25.1166626 1
SOL'S |||| Ray Woooomemmm n

DaunenDDaunenDaunenP říauneuneauneauneauneaune
DaunenDownDaunenDaunenPeříauneuauneauneauneaune

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

25.2014 
SOL'S | Rocket Men
Pánská prošívaná bunda
Vnější materiál: 100% polyester, PU úprava,
vnitřní podšívka: 100% polyester, výplň: 100% 
polyester 80g/m²
Vodoodpudivá, odolná proti větru, 2 přední kapsy 
se zipem, 1 vnitřní kapsa se zipem, elastické
manžety, Tear-Off  Label, podlepené švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,–/Kč 1800,–

25.2015 
SOL'S | Rocket Women
Dámská prošívaná bunda
Vnější materiál: 100% polyester, PU úprava,
vnitřní podšívka: 100% polyester, výplň: 100% 
polyester 80g/m²
Vodoodpudivá, odolná proti větru, 2 přední kapsy 
se zipem, 1 vnitřní kapsa se zipem, elastické
manžety, Tear-Off  Label, podlepené švy
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 70,–/Kč 1800,–

25.1170 SOL'S | Ride Women
Dámská zateplená bunda
180g/m², vnější vrstva: 100% polyester, výplň:
100% polyester, podšívka: 100% nylon
kontrastní zipy, vysoký stojáček a 2 přední kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 65,–/Kč 1665,–

25.1193 SOL'S | Ride Men
Pánská lehká polstrovaná bunda
180g/m², vnější vrstva: 100% polyester, výplň:
100% polyester, podšívka: 100% nylon
má kontrastní zipy, vysoký stojáček a 2 boční 
kapsy na zip, z příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 65,–/Kč 1665,–

25.1620 SOL'S | Ray Men
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester
290T, vatování: 90% prachového peří 10% peří,
vodoodpudivý materiál
vysoký límec s kapucí, chránič brady u zipu,
elastická obruba kapuce, rukávů a lemu bundy, 2
vnitřní kapsy, 2 boční kapsy s lemem, složitelná
do pytlíku se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 103,50/Kč 2665,–

25.1621 SOL'S | Ray Women
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester
290T, vatování: 90% prachového peří 10% peří,
vodoodpudivý materiál
vypasovaný střih, vysoký límec s kapucí, chránič
brady u zipu, elastická obruba kapuce, rukávů
a lemu bundy, 2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy s
lemem, složitelná do pytlíku se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 103,50/Kč 2665,–
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25.434444400
SOL'S | RRiRRR veverr

22525.3.350000000
SOLL'L'S S | Reeeecorrrrd

25.468686868811
SOL'S | RoRoRRoock WWomomomo eneeee

25.4666666111
SOL'S | Rooock Men

25.4001
SOSOL'L'S S || WiW nner

25.40022
SOL'S | Waarrmr

25.590000
SOL'S | VViViper

beidseitig tragbar
ersibleseitig trageitig tragbeidseitig tragb

idseitig tragbedseitig trag
dseitig trag
dseitig trag
dseitig trag

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

Parka s podšívkou unisex
100% polyester, vnitřní vrstva: prošívaný
polyester
Parka má Velcro zip, skryté patenty, 2 vnitřní 
kapsy a 2 vnější kapsy, na rukávech jsou
nastavitelné manžety na suchý zip, kapuce
je skrytá a dá se stáhnout pomocí šňůrek se 
zarážkami, límeček je podšitý černým fl eecem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 41,–/Kč 1055,–

Parka s podšívkou unisex
100% polyester
stojáček, 2 přední kapsy, krytý přední zip a
zapínání na patenty. Na konci rukávů jsou
nastavitelné manžety.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 58,–/Kč 1485,–

Dámská zimní soft shellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
má odnímatelnou kapuci, 3 přední kapsy na
zip, kapsu na rukávu a vnitřní kapsu na zip, na
rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý
zip s vnitřními elastickými manžetami, má
zateplenou polyesterovou podšívku, z prodyš-
ného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 123,–/Kč 3155,–

Zimní soft shellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
3 přední kapsy na zip, kapsu na rukávu,
vnitřní kapsu na zip a síťované kapsy na suchý
zip, na rukávech jsou nastavitelné manžety na
suchý zip s vnitřními elastickými manžetami,
má zateplenou polyesterovou podšívku a 
odnímatelnou kapuci, z prodyšného materiálu
(1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči
větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 123,–/Kč 3155,–

Oboustranná vesta unisex
100% 210T nylon polyester
2 vnější boční kapsy v kontrastních barvách a fl eecovou
podšívku
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 22,80/Kč 585,–

Prošívaná vesta
100% 210T nylon polyester
vně 100% voděodolný AC-vrstvený 210T nylon, podšívka: 
100%T polyester, vnitřní strana tmavě šedá, vatování 220g/
m² polyester
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 30,50/Kč 780,–

Zateplená vesta
100% polyester potažený TPU mikrovláknem, podšívka: 190T
nylon
s vysokým prošívaným stojáčkem, několik kapes, elastické prů-
ramky a zip s légou na patenty, v kapse a límečku je díra pro 
sluchátka, z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 46,–/Kč 1180,–
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05.52552550 00 00 00 SSSStStSS dedmmann
Active BBikkikkkerer JJackeet

05.5350000 SSSStedmmman 
Active Bikkererr Jacackeket Womennn

05.5300 StStttttedededdedededmam n
Active Paddeddddd JaJJaJJ ckett WWWomo enn

0050505.5200 SStStedededdman 
AActivvvev  Paddedeed d d JJaJaJ cket

05.522222 0 Stedmaaaaann
Active UUUUrban PPadddd edeedeedd Jacketttett

000505.53220000 SSStStteedee mmman | Actitit ve 
Urrrrbbab n Padddddeeed Jaca ket Wooooomen

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

05.5250 Stedman
Active Biker Jacket
Pánská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruodolná, úzký stojáček s drukem, kovový
zip (bez niklu), náprsní kapsa s kovovým zipem (bez niklu),
boční kapsy s kovovým zipem (bez niklu), dvě vnitřní kapsy, 
ochrana proti větru s ozdobnými švy, sedlo a sedlové rukávy s
ozdobnými švy, poutko, boční švy a boční ochrany, zip v pod-
šívce zad jako přístup k zušlechtění, zadní strana se středovým
švem, chemické čištění
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 73,–/Kč 1875,–

05.5350 Stedman
Active Biker Jacket Women
Dámská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruodolná, úzký límec s drukem, kovový 
zip (bez niklu), náprsní kapsa s kovovým zipem (bez niklu),
boční kapsy s kovovým zipem (bez niklu), dvě vnitřní kapsy, 
ochrana proti větru s ozdobnými švy, sedlo a sedlové rukávy s
ozdobnými švy, poutko, boční švy a boční ochrany, zip v pod-
šívce zad jako přístup k zušlechtění, zadní strana se středovým
švem střižena jako kratší, chemické čištění
S – M – L – XL

10 1 € 73,–/Kč 1875,–

05.5300 Stedman
Active Padded Jacket Women
Dámská prošívaná bunda
vnější vrstva a podšívka: 100% nylon, výplň: 100% polyester
stojáček, kontrastní zipy, 2 boční kapsy na zip, vyrobena z
lesklého nylonu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL

10 1 € 66,–/Kč 1695,–

05.5200 Stedman
Active Padded Jacket
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva a podšívka: 100% nylon, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, kapuce v límci, kontrastní zipy a 2 boční 
kapsy na zip, materiál odolný vůči větru a vodě, malý neutrální 
label
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 66,–/Kč 1695,–

05.5220 Stedman
Active Urban Padded Jacket
Pánská prošívaná bunda
100% polyester
bunda s odnímatelnou kapucí, stojáček, 2 boční kapsy na zip
a rozparky na rukávech, vyrobena z velmi teplého materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 76,–/Kč 1950,–

05.5320 Stedman | Active Urban 
Padded Jacket Women
Dámská prošívaná bunda
100% polyester
bunda s odnímatelnou kapucí, má stojáček, 2 boční kapsy na
zip a rozparky na rukávech, z velmi teplého materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL

10 1 € 85,50/Kč 2200,–
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118181 .9.9.9951555 4
Teeeeeeee JaJaJaaJaysyysyy || 951444

118181 .9955155
TeTeT eee JJaJ ysys | 99511555

1818.9.99. 515151110000
TeTeeee JaJaJaaysysysy ||| 999951551510

1818188188.9.99.99.9. 5515111
TeTeTeTeTeT eeeeee JaJJaJJJ ysysys || 9951511

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

18.9514 
Tee Jays | 9514
Pánská soft shellová bunda s
kapucí
260g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% 
polyester, 5% spandex s TJtech
membrána
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu,
YKK zipy a kapsu na rukávu, na ru-
kávech je nastavitelný elastický lem, 
z prodyšného materiálu (6.000g/
m²/24h), který je odolný vůči větru
a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 91,50/Kč 2355,–

18.9515 
Tee Jays | 9515
Dámská 3-vrstvá Soft shell bunda
s kapucí
3vrstvá tkanina, 95% polyester, 5% 
spandex s TJ Tech® membránou
Dvoubarevná bunda, nepromo-
kavá (vodní sloupec 8.000 mm),
prodyšná (6.000g/m² za 24h), 
náprsní kapsa, nastavitelná kapuce a
lem, zip YKK, vnitřní kapsa, 2 boční 
kapsy se zipem, vysoký límec se
šňůrkou, lehce projmutý střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 91,50/Kč 2355,–

18.9510 
Tee Jays | 9510
3 vrstvá soft shellová bunda
260g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% 
polyester, 5% spandex s TJtech
membránou
Pánská bunda se stojáčkem. má 2 
vnitřní kapsy na zip, náprsní kapsu
a YCC zipy, z prodyšného materiálu 
(6.000g/m²/24h), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 70,50/Kč 1820,–

18.9511
Tee Jays | 9511
Dámská 3-vrstvá Soft shell bunda
95% polyester, 5% spandex s TJ
Tech® membránou
Nepromokavá (vodní sloupec 8.000
mm), prodyšná (6.000g/m² za
24h), svařovaná nepromokavá kapsa
na levém rukávu, zip YCC, 2 boční 
kapsy se zipem, stojáček s ochranou 
brady, přístup přes zip na levé straně
hrudníku, elastické manžety, nasta-
vitelný lem, lehce projmutá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kč 1820,–
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1818.9.99.9961661661000
TeTTeee JaJaJaJaysysysy || 99616161610000

181818188.9.996616 1
TeTeT ee JaJaJaJaJaysysysyy ||| 99996111

18.99626224444
TTTeTeT ee JaJaJaJaysysysys |||| 99996262626224444

181818 9.9.9626622555555
TeTeTeTeeeee JaJaJaJaJaysysysyss || 99996626255

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

18.9610 
Tee Jays | 9610
Pánská Crossover bunda Aspen
vnější vrstva: 100% ribstop
polyester 400T se 100% pleteným
polyesterem, polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, s nastavitelnou kapucí 
a lemem, kvalitní reverzní zipy, dvě
velké přední kapsy, vnitřní kapsa,
elastické manžety, připravená pro
vyšívku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,–/Kč 1895,–

18.9611 
Tee Jays | 9611
Dámská Crossover bunda „Aspen“
vnější vrstva: 100% ribstop
polyester 400T se 100% pleteným
polyesterem, polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, s nastavitelnou kapucí 
a lemem, kvalitní reverzní zipy, dvě
velké přední kapsy, vnitřní kapsa,
elastické manžety, připravená pro
vyšívku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 74,–/Kč 1895,–

18.9624 
Tee Jays | 9624
Pánská Crossover vesta
100% polyester 300T, 95/5%
soft shell polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, kvalitní reverzní zipy,
dvě velké přední kapsy, vnitřní kap-
sa, elastické průramky, připravená
pro vyšívku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,50/Kč 1790,–

18.9625 
Tee Jays | 9625
Dámská Crossover vesta
100% polyester 300T, 95/5%
soft shell polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, kvalitní reverzní zipy,
dvě velké přední kapsy, vnitřní kap-
sa, elastické průramky, připravená
pro vyšívku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 69,50/Kč 1790,–
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18.9660
Tee Jays | 9660

181818181888.9.99996666666111
TeTeTeeeeeee JaJaJayysys | 966666666111

188.9666622
TeT ee JaJ ysys || 9666 222

18.9663
TeT e Jays | 9663333

18188.9.9.966666666444444
TeTeTeeTeeeeeeee JaJaJaJaysysysys |||| 9999666666666 4444

188.9.9.966666665555
TeTeee JaJaaaysyssys ||| 999996666555555

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

18.9660 
Tee Jays | 9660
Pánská prošívaná bunda 
Richmond
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,sto-
jací límec uvnitř kord, mosazný zip,
2 boční kapsy na druky, na loktech
vsadka z kordu, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 86,–/Kč 2215,–

18.9661 
Tee Jays | 9661
Dámská prošívaná bunda
Richmond
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,sto-
jací límec uvnitř kord, mosazný zip,
2 boční kapsy na druky, na loktech
vsadka z kordu, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 86,–/Kč 2215,–

18.9662 
Tee Jays | 9662
Pánská prošívaná bunda Berlin
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, stoják s kapucí 
uvnitř, kovové zipy a druky, vnitřní 
kapsa, 2 postranní kapsy a kapsa
na rukávu na zip, boční vsadka s
vertikálním štepováním, přístup pro
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 90,–/Kč 2320,–

18.9663 
Tee Jays | 9663
Dámská prošívaná bunda Berlin
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, stoják s kapucí 
uvnitř, kovové zipy a druky, vnitřní 
kapsa, 2 postranní kapsy a kapsa
na rukávu na zip, boční vsadka s
vertikálním štepováním, přístup pro
branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 90,–/Kč 2320,–

18.9664 
Tee Jays | 9664
Pánská vesta Berlin
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, stojací límec, 
kovové zipy a druky, vnitřní kapsa, 2 
boční kapsy na druky, boční vsadka
s vertikálním štepováním, přístup
pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,50/Kč 1790,–

18.9665 
Tee Jays | 9665
Dámská vesta Berlin
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, stojací límec, 
kovové zipy a druky, vnitřní kapsa, 2 
boční kapsy na druky, boční vsadka
s vertikálním štepováním, přístup
pro branding
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 69,50/Kč 1790,–
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18181818.9.99962626262666
TeTeTeeeeee JaJaJaJaysysysys |||| 999999626 6

118181818.9.9.9.996266 777
TeTeeee JaJaJaJaJaayyysyyy  | 99996262626277

1818.9966228888
TTeeeee JJaaJaysysysysy |||| 999996262662628888

18188.9.9962626299
TeTeTeeeee JaJaJ ysysyss ||||| 999662666 99

818.9620
TeTee Jays | 9966626220

181818881 .99.9.96262626211
TeTeeeeeee JaJaJaJayss ||||| 996211

DaunenDaunenDaunenPeříauneuneauneauneauneaune
DaunenDownDaunenDaunenP říauneuD wnD wnauneauneauneaune

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

18.9626 
Tee Jays | 9626
Pánská „crossover“ bunda
100% Polyester 300T, Soft shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
2 velké vnější kapsy, zapínání na zip,
vatování z PES, elastické lemy, vnitř-
ní kapsa, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,50/Kč 2530,–

18.9627 
Tee Jays | 9627
Dámská „crossover“ bunda
100% Polyester 300T, Soft shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
lehce propasovaný střih, 2 velké 
vnější kapsy, zapínání na zip, PES
vatování, elastické lemy, vnitřní 
kapsa, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,50/Kč 2530,–

18.9628 
Tee Jays | 9628
Pánská „crossover“ bunda s 
kapucí
100% polyester 300T, soft shell:
95% polyester, 5% spandex
přiléhavý střih, dvě velké vnější 
kapsy, vnitřní kapsy, vnější náprsní 
kapsa, CMZ zip, nastavitelná 
kapuce, vatovaná podšívka, elastické 
lemy, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 100,50/Kč 2580,–

18.9629 
Tee Jays | 9629
Dámská „crossover“ bunda s
kapucí
100% Polyester 300T, Soft shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
přiléhavý střih, dvě velké vnější 
kapsy, vnitřní kapsy, vnější náprsní 
kapsa, CMZ zip, nastavitelná 
kapuce, vatovaná podšívka, elastické 
lemy, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 100,50/Kč 2580,–

18.9620 
Tee Jays | 9620
Pánská péřová bunda „Vancou-
ver“
vnější vrstva: 100% polyester 400T, 
podšívka: 100% polyester, výplň:
90% jemná peříčka, 10% peří
bunda se stojáčkem a 2 bočními
kapsami na zip, z materiálu, který je 
odolný vůči větru a vodě. Je vhodná
na celoroční nošení.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 154,–/Kč 3950,–

18.9621 
Tee Jays | 9621
Dámská péřová bunda „Vancou-
ver“
vnější vrstva: 100% polyester 400T, 
podšívka: 100% polyester, výplň:
90% jemná peříčka, 10% peří
bunda se stojáčkem a 2 bočními
kapsami na zip, z materiálu, který je 
odolný vůči větru a vodě. Je vhodná
na celoroční nošení.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 154,–/Kč 3950,–
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1818 9.99.9636363632222
TeTeTeTeeeee JaJaJaJaysys || 996363332222

18.9633333
Tee Jaysss || 963633333

1888.9.9636366
Tee JaJayys | 9999966663636666

18.963777
Tee Jays | 9996363777

18181818.9.999646 2
Teeeee JaJaJaJaJaays | 964642

18188.9.9.999.9646464433333
TTeTeTeeeee JaJJaJaaysyssyss |||| 996464643333

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

18.9632 
Tee Jays | 9632
Pánská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy, odolná
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,50/Kč 1740,–

18.9633 
Tee Jays | 9633
Dámská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy odolná
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,50/Kč 1740,–

18.9636 
Tee Jays | 9636
Pánská prošívaná bunda „Milano“
250g/m², vnější vrstva: 100%
polyester 300T, podšívka a výplň:
100% polyester
zateplená bunda, stojáček s knofl íč-
kem a 2 boční kapsy na patent, je
vhodná pro celoroční nošení.
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,50/Kč 2530,–

18.9637 
Tee Jays | 9637
Dámská prošívaná bunda „Mi-
lano“
250g/m², vnější vrstva: 100%
polyester 300T, podšívka a výplň:
100% polyester
zateplená bunda, stojáček s knofl íč-
kem a 2 boční kapsy na patent, je
vhodná pro celoroční nošení.
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,50/Kč 2530,–

18.9642 
Tee Jays | 9642
Pánská bunda „Sumit“
100% polyester
s odepínací kapucí, vnitřní kapsy,
YKK zipy, podlepené švy a elastické 
manžety na rukávech, z prodyšného
materiálu (5.000g/m²/24h),
který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 151,50/Kč 3900,–

18.9643 
Tee Jays | 9643
Dámská bunda „Sumit“
100% polyester
vnitřní kapsy, YKK zipy, podlepené 
švy a elastické manžety na rukávech, 
z prodyšného materiálu (5.000g/
m²/24h), který je odolný vůči větru
a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 151,50/Kč 3900,–
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11811 .99666330000
TeeTeeeee Jayyyys | 99630

18888.9633333331111
Tee Jaysy | 9966311

181 .9634
Tee Jays | 9636663336 44

18188188.9.9.963666 5
TeTeTeeee JaJaJaaaJayssy  | 99636355

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

18.9630 
Tee Jays | 9630
Pánská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná, vnitřní kapsa,
kvalitní přední zipy, materiál odolný
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 88,–/Kč 2265,–

18.9631 
Tee Jays | 9631
Dámská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná, vnitřní kapsa,
kvalitní přední zipy, materiál odolný
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 88,–/Kč 2265,–

18.9634 
Tee Jays | 9634
Pánská bunda s kapucí „Zepelin“
100% 300T polyester
kvalitní přední zipy, vnitřní kapsa,
pevná kapuce, prodyšný materiál,
který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 94,50/Kč 2425,–

18.9635 
Tee Jays | 9635
Dámská bunda s kapucí „Zepelin“
100% 300T polyester
kvalitní přední zipy, vnitřní kapsa,
pevná kapuce, prodyšný materiál,
který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 94,50/Kč 2425,–
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ZEPELIN COLLECTION
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new



Shirts, 
Business & Trousers

Bavlna je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokou
savost, příjemný dotek, výborná barvitelnost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná , s rovnoměrným 
povrchem

Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla
Polybavlna – směs bavlny a polyesteru, spojení výhod obou
materiálů

Streč (symbol) – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku

Twill – tkaná látka, napříč běžící vazba vláken, nejznámější 
použití u džínoviny, je odolná, poddajná a teplá na dotek

Herringbone (vzor rybí kosti) – příbuzný typ tkaní jako Twill,
diagonální vzor vlákna, který připomíná rybí kost, je rychle-
schnoucí, snadná na žehlení, hustá tkanina často používaná pro 
business a casual typ košil

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 knofl íčky

Popelín – plátěná hustá tkanina, prodyšná, odolná, hladká a
lehká, díky svým vlastnostem nejčastěji používaná látka na košile

Popelín bavlna – čistá bavlna nebo s malým obsahem elastanu
(streč)

Popelín – mix – odolný díky směsi bavlny a polyesteruCertifi kace:
Všechny značky v této kategoriii mají OOeko-Teex standard 
100 certifi kaci. U jednotlivých ccertifikátů se ddá zjistit, 
které artikly jsou certifi kovány.

Další informace k certifi kacím, textilnímm sdružžením a 
iniciativám získáte na stranách 22-3.

208 různých košilí, halenek, pulov-
rů, pletených vest a kalhot
14 novinek

Top prodejné výrobky

K dostání pro pány, dámy i děti

Neutrální velikostní etiketa (etiketa 
se značkou) za krkem

Kent límec – elegantní, klasický
límec do špičky, krátký, vhodný pro
téměř všechny druhy kravatových 
uzlů i motýlků

New Kent límec – elegantní mix
mezi typen Kent a Haifi sch, užší než 
Haifi sch, méně špičatý než Kent,
vhodný pro každou kravatu

Haifi sch 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

Button-Down límec (s knofl íčky)
– klopy límce jsou upevněny ke košili
pomocí knofl íčků, sportovně laděný
límec, košile s tímto límcem jsou vhod-
nější pro volný čas a nosí se bez kravat

Zpevnění límce –  dává se do špiček 
límců, aby se zamezilo ohýbání či ro-
lování límce, mohou být odnímatelné 
nebo všité, z nejrůznějších materiálů, 
nejčastěji z plastů



01.05800
B&C | Lonndndon

01.000525 0
B&C | MiMM lanoooo /wommeem n

001.X.XXF000F0F 11
B&CC | OxOxxfffofof rd LSLSL //memenn

010 ..X. F03
B&B&&CCC C || | Oxford LSL /wommmen

01.XF0002
B&C | Oxffford SSLL //mem n

0010 .XF04
B&CC CC | Oxford SSSSSL /womeeeen

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

01.0580 B&C | London
Elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
dlouhý rukáv, vypasovaný střih, stejnobarevné knofl íčky (2 
náhradní), bez náprsní kapsy a záhybů na zádech pro možnost
potisku nebo výšivky, možné prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 32,–/Kč 820,–

01.0520 B&C | Milano /women
Popelínová elastická košile s 3/4 rukávem
135g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dlouhý rukáv, vypasovaný střih, stejnobarevné knofl íčky (2 
náhradní), bez náprsní kapsy a záhybů na zádech pro možnost
potisku nebo výšivky, možné prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 32,–/Kč 820,–

01.XF01 B&C | Oxford LSL /men
Pánská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
kvalitní oxford košile s dlouhým rukávem, límeček s knofl íčky,
dvojitě složené boční švy a na levé straně náprsní kapsa,
nastavitelné manžety se dvěma knofl íčky, spodní lem zaoblený
s bočními výztuhami, na zadní straně 2 záhyby s módním
prošitím, 2 náhradní knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 27,90/Kč 715,–

01.XF03 B&C | Oxford LSL /women
Dámská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
kvalitní tkanina, snadná údržba, měkký dámský límeček,
záševky na prsou a módní zaoblený spodní lem, manžety s
knofl íčky, 1 náhradní knofl íček
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 27,90/Kč 715,–

01.XF02 B&C | Oxford SSL /men
Pánská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% polyester
límeček s knofl íčky, dvojitě složené boční švy, na levé straně 
náprsní kapsa, úzké manžety, spodní lem zaoblený s bočními
výztuhami, na zadní straně 2 záhyby s módním prošitím, 2
náhradní knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 26,–/Kč 670,–

01.XF04 B&C | Oxford SSL /women
Dámská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% česaná bavlna, 30% oxford polyester
vysoce kvalitní materiál, snadná údržba, měkký dámský líme-
ček, záševky na prsou, moderní zaoblený spodní lem, úzké 
manžety, 1 náhradní knofl íček
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 26,–/Kč 670,–
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01.8888585899
B&C | DNDNM M ViVisis onon //men

01.868889
B&C | DNNNNM Visisiiion /wowowow men

01.0P22221 B&C
Black Tie ee LSL L /men

01.0PP2P2223333 B&B C 
Black Tie LSLSLSSL /wommenen

01.0P22 B&BBB C
Black Tie SSLL LL /m/menen

00100001.0P24 B&C 
Blackk kk Tie SSL /w/ omen

Džínový twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill

Džínový twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill

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

01.8589 B&C | DNM Vision /men
Pánská džínová keprová košile, dlouhý rukáv
100% bavlna, džínový kepr
rovný střih, cut-away límeček, vyztužený spodní lem, prošívání 
a knofl íčky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,–/Kč 875,–

01.8689 B&C | DNM Vision /women
Dámská džínová keprová košile, dlouhý rukáv
100% bavlna, džínový kepr
Dámská džínová keprová košile s dlouhým rukávem, kno-
fl íčky z antické mosazi, dvojité prošití a dámský límeček s 
prodlouženou klapkou na první knofl ík, na rukávech manžety
se dvěma knofl íčky, ženský tvar díky záševkám na prsou a na
zádech.
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,–/Kč 875,–

01.0P21 B&C | Black Tie LSL /men
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
zaoblený spodní lem, perleťové knofl íčky, límeček a čtvercové 
spodní výztuhy, na rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky 
(2 náhradní), delší střih, možnost nosit přes kalhoty
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 840,–

01.0P23 B&C | Black Tie LSL /women
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
měkký límeček, záševky na prsou, předním i zadním dílu,
zaoblený spodní lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na 
rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 840,–

01.0P22 B&C | Black Tie SSL /men
Popelínová elastická košile s krátkým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
perleťové knofl íčky (1 náhradní), zaoblený spodní lem, čtver-
cové boční výztuhy, dvojitě složené boční švy a na rukávech
složený lem, záševky na zádech pro lepší vypasování
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,–/Kč 795,–

01.0P24 B&C | Black Tie SSL /women
Popelínová elastická košile s krátkým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
měkký límeček, perleťové knofl íčky (1 náhradní), zaoblený 
spodní lem, záševky na prsou a na rukávech složený lem,
záševky na zádech pro lepší vypasování
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,–/Kč 795,–
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01.0P444111
B&C | Heririritatat gggegg  LSLSL //men

0000101.0P43
nB&B&B&B&&CCCC CC | Heritage LSLSSLSLSL /////wwoww men

01..0.0P4P422
B&C ||| HeHeriritatagegeg  SSLSL /menn

01.0P44
B&C | Heritage SSL ///woww men

01.0P62
B&C | Smart tt SSLL /menn

00010001.0P64
B&&CCCC C | | Smart SSL /womomomomen

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

01.0P41 B&C | Heritage LSL /men
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (2 náhradní), náprsní 
kapsa, zaoblený spodní lem, boční čtvercové výztuhy a dvojitě 
složené boční švy, na rukávech manžety s jedním knofl íčkem,
módní střih díky záševkám na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,40/Kč 705,–

01.0P43 B&C | Heritage LSL /women
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
měkký dámsky límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní 
lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na rukávech nastavi-
telné manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,40/Kč 705,–

01.0P42 B&C | Heritage SSL /men
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky, náprsní kapsa, zaoblený 
spodní lem, čtvercové boční výztuhy, dvojitě složené boční 
švy a na rukávech složený lem, vypasování díky záševkám na 
zádech je košile pěkně vypasovaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 670,–

01.0P44 B&C | Heritage SSL /women
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky, zaoblený spodní lem, 
záševky na prsou a na rukávech složený lem vypasovaný střih
díky záševkám na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 670,–

01.0P62 B&C | Smart SSL /men
Pánská popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
dolní lem po stranách zaoblený, kapsa na levém prsu, na
zádech vsadky a po celé své délce perleťové knofl íčky (2 
náhradní)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 23,40/Kč 600,–

01.0P64 B&C | Smart SSL /women
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (1 náhradní), zaoblený 
spodní lem, záševky na prsou a na rukávech složený lem,
perfektní střih díky záševkům na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 23,40/Kč 600,–
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01.0T81
B&C | Sharp LLSL /m/mmennenn

01.0T83
B&C | Sharp LSL /ww/wwomen

01.0T82
B&C | Sharp p SSL /menn

01.0T84
B&C | Sharp SSL /women

01.00P61
B&C | SSmartt LSLSL L /mennnn

01.00P63
B&C | SmSSS art LSSSLLLL /wommmmmenenen

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

01.0T81 B&C | Sharp LSL /men
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, zaoblený spodní lem, čtvercové 
boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, nastavitelné man-
žety s knofl íčky (2 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, 
velmi módní díky záševkům
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 840,–

01.0T83 B&C | Sharp LSL /women
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
Dámská keprová košile s dlouhým rukávem, náprsní kapsa,
měkký límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní lem, čtver-
cové boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, na rukávech
nastavitelné manžety s perleťovými knofl íčky (1 náhradní), 
měkký materiál, snadná údržba, módní střih díky záševkům
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 33,–/Kč 840,–

01.0T82 B&C | Sharp SSL /men
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, zaoblený spodní lem, čtvercové 
boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, nastavitelné man-
žety s knofl íčky (2 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, 
velmi módní díky záševkům
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 28,60/Kč 735,–

01.0T84 B&C | Sharp SSL /women
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, záševky na prsou, zaoblený
spodní lem, čtvercové boční výztuhy a dvojitě složené boční 
švy, na rukávech nastavitelné manžety s perleťovými knofl íčky 
(1 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, módní střih díky
záševkům
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 28,60/Kč 735,–

01.0P61 B&C | Smart LSL /men
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 60% polyester, 35% česaná bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (2 náhradní), náprsní 
kapsa, zaoblený spodní lem, boční čtvercové výztuhy a dvojitě 
složené boční švy, na rukávech manžety s knofl íčkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 670,–

01.0P63 B&C | Smart LSL /women
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
měkký dámský límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní 
lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na rukávech nastavi-
telné manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,–/Kč 670,–
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16.5116 F.O.L. 
Poplin Shirt SSL

16.5014 F.O.L.
Lady-Fit Poplin Shirt SSL

16.51122 F..OO.O.L. 
OOxO ford Shiirttt SSLSL

116.50000000 000 FFF.OOO.LLL.L. 
LaLaadydyd -Fititit Oxford Shiiirt SSL

16.5555118 F.O.L. 
Poplin SShirt LSL

16.5012 F.O.L.
Ladyyyy-Fit Poplin Shirt LSSSLSL

16...5.5114 F.O.L. 
Oxfordddd Shirt LSL

16.5555000000022222 F.FFF O.OOO L.LLL  
Lady-FFFFititittit OOOOOxfxfxfxforororordddd ShShSShS iriririrt tt t LSLSLSLSLLLL

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

Pánská popelínová košile s krátkým 
rukávem
120g/m², 70% bavlna,30% polyester
zapínání na knofl íky tón v tónu, klasický
límec, náprsní kapsa, zaoblený okraj
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 25,10/Kč 645,–

Dámská popelínová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
přiléhavý střih, záševky na prsou i na zádech,
zaoblený lem, náprsní kapsa, knofl íky tón v 
tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 23,90/Kč 615,–

Košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
límec s knofl íčky, náprsní kapsa, robustní 
oxford tkanina, zaoblený okraj
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 27,50/Kč 705,–

Dámská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih, bez náprsní kapsy, klasický 
límeček, záševky na prsou i na zádech,
zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 26,20/Kč 675,–

Pánská popelínová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
zapínání na knofl íky tón v tónu, klasickýlímec,
náprsní kapsa, zaoblený lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,70/Kč 740,–

Dámská popelínová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
1 náprsní kapsa, záševky na prsou i na
zádech, stejnobarevné knofl íčky, zaoblený 
spodní lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 27,40/Kč 705,–

Košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
límec s knofl íčky, náprsní kapsa, robustní 
oxford tkanina, zaoblený okraj, manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 30,–/Kč 775,–

Dámská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
přiléhavý střih, klasický límeček, záševky na
prsou i na zádech, zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,60/Kč 735,–
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02020022202.00.0.06868686 2222
JaJaJaJJaJamemememesss & & && & NiNiNiNiNicchchcholollsosososonn nn | | | JNJNJNJNJ  682

02222 0.06668681
JJaJaaaJ memesss & &&&& Nicholson ||| || | JJJNJJN 681

02.0684
James & Nicholson | JNNNN 6684

02.0683
James & Nicholson | JN 683

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

02.0682 James & 
Nicholson | JN 682
Pánská košile mikro twill s dlou-
hými rukávy
120g/m², 100% bavlna
Lehce projmutá, zaoblený lem, 
sklady na sedle na zadním díle,
nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,70/Kč 740,–

02.0681 James & 
Nicholson | JN 681
Dámská halenka mikro twill s
dlouhými rukávy
120g/m², 100% bavlna
Projmutý dámský střih, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 28,70/Kč 740,–

02.0684 James & 
Nicholson | JN 684
Pánská košile mikro twill s krátký-
mi rukávy
120g/m², 100% bavlna
Lehce projmutá, náprsní kapsa, 
zaoblený lem, sklady na sedle na
zadním díle, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,30/Kč 675,–

02.0683 James & 
Nicholson | JN 683
Dámská halenka mikro twill s
krátkými rukávy
120g/m², 100% bavlna
Projmutý dámský střih, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,30/Kč 675,–
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02.0664
James & Nicholsonn | JN 66664

02020202202.006633
Jaames & NiNichcholson | JJN 66363

02.0668
James & Nicholson | JN 66668

02.0667
JaJaJaames & Nicholo son | JN 6667777

Seide und Kaschmir für 

besonders weichen Griff Silk and Cashmere for 
Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir fü

particularly soft  Touch
besonders weichen Griff
besonders weichen Griffhedvábí a kašmír pro
Silk and Cashmere fo

k and Cashmere fo
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü

particularly soft  Touch
articularly soft  Touch

besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff

Seide und Kaschmir für 

besonders weichen Griff Silk and Cashmere for 
Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir fü

particularly soft  Touch
besonders weichen Griff
besonders weichen Griffhedvábí a kašmír pro
Silk and Cashmere fo

k and Cashmere fo
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü

particularly soft  Touch
articularly soft  Touch

besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff

Seide und Kaschmir für 

besonders weichen Griff Silk and Cashmere for
Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir fü

particularly soft  Touch
besonders weichen Griff
besonders weichen Griffhedvábí a kašmír pro
Silk and Cashmere fo

k and Cashmere fo
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü

obzvláště jemný po
particularly soft  Touch

articularly soft  Touch
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff

Seide und Kaschmir für 

besonders weichen Griff Silk and Cashmere for 
Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir fü

particularly soft  Touch
besonders weichen Griff
besonders weichen Griffhedvábí a kašmír pro
Silk and Cashmere fo

k and Cashmere fo
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü

obzvláště jemný po
particularly soft  Touch
particularly soft  Touch

besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff

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

02.0664 James & 
Nicholson | JN 664
Pánský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 55,–/Kč 1415,–

02.0663 James & 
Nicholson | JN 663
Dámská svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 55,–/Kč 1415,–

02.0668 James & 
Nicholson | JN 668
Pánský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,–/Kč 1540,–

02.0667 James & 
Nicholson | JN 667
Dámský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,–/Kč 1540,–
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02.0686
James & Nicholson | JN 686

02.00068688686685555
James & Nicholson | JN 685

02.0688
James & Nicholson | JJNJNJJ 6888

02.0687
JaJaJaaamem s & Nichhholooo son | JN 6877

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

02.0686 James & 
Nicholson | JN 686
Pánská košile Oxford s dlouhými 
rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care 
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 20,30/Kč 520,–

02.0685 James & 
Nicholson | JN 685
Dámská halenka Oxford s dlouhý-
mi rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester 
Projmutý dámský střih, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,30/Kč 520,–

02.0688 James & 
Nicholson | JN 688
Pánská košile Oxford s krátkými 
rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care 
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 19,10/Kč 490,–

02.0687 James & 
Nicholson | JN 687
Dámská halenka Oxford s krátký-
mi rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Projmutý dámský střih, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 19,10/Kč 490,–
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022 0.0657
JaJammes & Nicholsoonnn || JN 6657577

0000202202.0.0. 6655666
JaJaJamememmess && Niichhhhololo son |  JNJNNN 6666556656565

02.0659
James & Nicholson | JNNN 659

022.0.0656588
JaJamemess & & NiNichc olsos n | JNJNN 658

02.066661
James & & Nicholson | JN 6661

022 0.066666 00
JaJaJammes && NiNiNichchchollsos nn | JNNNN 660

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

02.0657 James & 
Nicholson | JN 657
Pánské svetrová vesta do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyrobena z lehké pleteniny, výstřih
do V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 24,70/Kč 635,–

02.0656 James & 
Nicholson | JN 656
Dámská svetrová vesta do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyrobena z lehké pleteniny, výstřih
do V, lehce vypasovaná, může se
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 24,70/Kč 635,–

02.0659 James & 
Nicholson | JN 659
Pánský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih do 
V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 30,–/Kč 770,–

02.0658 James & 
Nicholson | JN 658
Dámský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih
do V, lehce vypasovaný, může se
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 30,–/Kč 770,–

02.0661 James & 
Nicholson | JN 661
Pánský kardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih do 
V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 835,–

02.0660 James & 
Nicholson | JN 660
Dámský kardigan s výstřihem 
do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih
do V, lehce vypasovaný, může se
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 835,–
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KNITWEAR COLLECTION
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02.0678
James & Nicholsooon | JNJN 667878787

0222.06777
Jammeesss & Nichhhhh lololoooo son |  JNN 66777

02.0680
James & Nichhholson | JN 680

02.0679
James & Nicchcholsoon | JN 679

02.0690
James & Nicholson | JNJ  690

00020 .0689
Jamemmm s & Nichc olsoon | || JNJNJN 666899999

Fischgrätenmuster
Herringbochgrätenm

V or rybí kosti
schgrätenmuste
schgrätenmust
chgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmus

Fischgrätenmuster
chgrätenm

V or rybí kosti
schgrätenmuste
schgrätenmust
chgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmus

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

02.0678 James & 
Nicholson | JN 678
Pánská košile popelín s dlouhými 
rukávy
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Lehce projmutá, knofl íky tón v tónu, 
náprsní kapsa 12x14 cm, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 16,70/Kč 430,–

02.0677 James & 
Nicholson | JN 677
Dámská halenka popelín s dlou-
hými rukávy
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Projmutý střih, knofl íky tón v tónu, 
zaoblený lem, easy care úprava,
sklady na sedle na zadním díle
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 16,70/Kč 430,–

02.0680 James & 
Nicholson | JN 680
Pánská košile popelín s krátkými
rukávy
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care 
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 15,50/Kč 400,–

02.0679 James & 
Nicholson | JN 679
Dámská halenka popelín s krátký-
mi rukávy
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Projmutý střih, zaoblený lem, sklady 
na sedle na zadním díle, easy care 
úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 15,50/Kč 400,–

02.0690 James & 
Nicholson | JN 690
Pánská košile grinsbon s dlouhý-
mi rukávy
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Lehce projmutá, zaoblený lem, 
sklady na sedle na zadním díle, easy
care úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,30/Kč 675,–

02.0689 James & 
Nicholson | JN 689
Dámská halenka grinsbon s dlou-
hými rukávy
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Projmutý dámský střih, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,30/Kč 675,–
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02.0634
James & Nicholson | JN 634

020200000 .0.06363333
JaJaJaammmmmmemess && & NiNNNichhchchololssonn | | JJNN 63333

02.0672
James & Nichhhhhololsososoosooonnnnn ||| | JJNJ  6777277

022..0.00671
JaJJ messsss & NiNichchololsoson || JNJN 671

02.0670
James & Nichholo soonn | JNJNN 6700

00200 .0666 9
JaaJ mes & & Nicholson | JN 666996696

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

02.0634 James & 
Nicholson | JN 634
Pánská košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
uvnitř manžety a límce proužky v
kontrastní barvě, na konci rukávů
manžety se 2 knofl íčky, mírně
zakulacený spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0633 James & 
Nicholson | JN 633
Dámská košile s dlouhým rukávem
95% bavlna, 5% elastan
uvnitř manžet a límce proužky v
kontrastní barvě, na konci rukávů
jsou manžety se 2 knofl íčky, vyro-
bena z materiálu, který se snadno
udržuje a žehlí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0672 James & 
Nicholson | JN 672
Pánská popelínová košile „Wings“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
sklad na zadním dílu, zaoblený
okraj, snadná údržba, „all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0671 James & 
Nicholson | JN 671
Dámská popelínová košile
„Wings“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná 
údržba, „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0670 James & 
Nicholson | JN 670
Pánská popelínová košile „Dia-
monds“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
sklad na zadním dílu, zaoblený
okraj, snadná údržba, „all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0669 James & 
Nicholson | JN 669
Dámská popelínová košile „Dia-
monds“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih,klasický
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná 
údržba, design „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

pwhite striped

green/blue
ppwhite striped

red/navy white
ppstriped

purple/graphite
pwhite striped
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pwhite striped
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pwhite striped

red/navy white
pstriped
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pwhite striped
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ppwhite striped
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pstriped
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02.0617
James & Nicholsooooonn | JN 617

2020202.0.0.06616666
Jaamemess && NNNiNichchchololsosoonn || JNJN 661666

02.06199
James & Nicholson | JN 61999

02222 0000.0.0666161618888
JaJamemess & & && NNiNiN chcholo son n | ||| JNN 618

022.0674
Jammeess & Nicholson | JN 677747

02020 .00676 3
JJaJaJ memess && NiNichcholo son | |||| JNJNJNJNJJ 6673

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

02.0617 James & 
Nicholson | JN 617
Popelínová kostkovaná košile s
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0616 James & 
Nicholson | JN 616
Popelínová kostkovaná košile s
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0619 James & 
Nicholson | JN 619
Popelínová košile
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
zaoblený spodní lem, uvnitř límce a
rukávů neutrální barvy, vyrobena z
vysoce kvalitního materiálu, který se 
snadno udržuje a žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0618 James & 
Nicholson | JN 618
Popelínová košile
100g/m², 100% bavlna
zaoblený spodní lem, uvnitř límce a
rukávů neutrální barvy, vyrobena z
vysoce kvalitního materiálu, který se 
snadno žehlí a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0674 James & 
Nicholson | JN 674
Pánská popelínová košile
„puntík“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
sklad na zadním dílu, zaoblený
okraj, snadná údržba, „all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0673 James & 
Nicholson | JN 673
Dámská popelínová košile
„puntík“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná
údržba, „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

*  tato barva dostupná jen u 02.0616 
(dámská varianta)
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02.0615
James & Nicholson | JN 615

02.0606
James & Nicholssson | JN 606

0222222.0.0608
Jaamememeeemees & Nichholllssosoon | JNN 600008

02.0607
James & Nicholson | JN 6077

0202.06099
JJaJaJJammes & & NiNiicchcholsoson | | JJNJNNJNJJN 666666099

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

02.0615 James & 
Nicholson | JN 615
Keprová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
delší střih, uzavřený límeček, za-
oblený spodní lem, záševky na prsou
a zádech, na rukávech manžety s
jedním knofl íčkem
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0606 James & 
Nicholson | JN 606
Keprová Business košile s dlou-
hým rukávem
120g/m², 100% bavlna
new kent límeček, náprsní kapsa,
nastavitelné manžety na rukávech,
knofl íky ve stejné barvě jako je koši-
le, materiál, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0608 James & 
Nicholson | JN 608
Keprová business košile s dlou-
hým rukávem
120g/m², 100% bavlna
otevřený límeček, náprsní kapsa, 
stejnobarevné knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,50/Kč 915,–

02.0607 James & 
Nicholson | JN 607
Keprová Business košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
new kent límeček, náprsní kapsa,
knofl íky ve stejné barvě jako je koši-
le, materiálu, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 33,–/Kč 850,–

02.0609 James & 
Nicholson | JN 609
Keprová Business košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
otevřený límeček, náprsní kapsa, 
stejnobarevné knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 33,–/Kč 845,–
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02002202.0. 646442222
JJJaaJaJammememem ss && NNiNiiichccchcholson | JNJN 66422

0202000 .066466 1
James && &&& NiN cholsoon n | JNJN 666641

02.0644
James & Nicholsoooon n | JJN 66444

02.064443
James & Niccchhoooloo son | JN 643

02.06488
James & Niccholson n | | JNJN 666484

02.0000064644777
JaJaaJJaJamemesssss & & && NiNNichhhhc ololololsosoososon n n n n || | | || JNJJJJN 66474747474747

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

02.0642 James & 
Nicholson | JN 642
Pánská košile, popelín, dlouhý 
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, sklad na zádech,
náprsní kapsa, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 22,80/Kč 585,–

02.0641 James & 
Nicholson | JN 641
Dámská business košile, popelín,
dlouhý rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 22,80/Kč 585,–

02.0644 James & 
Nicholson | JN 644
Pánská košile, popelín, krátký
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, sklad na zádech,
náprsní kapsa, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 20,90/Kč 535,–

02.0643 James & 
Nicholson | JN 643
Dámská košile, popelín, krátký
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, zaoblené okraje, snadná
údržba, praní na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 20,90/Kč 535,–

02.0648 James & 
Nicholson | JN 648
Pánská popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, límec a manžety
vypodloženy vzorovanou látkou, 
kontrastní knofl íky a prošití, sklad
na zádech, zaoblený okraj, snadná
údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–

02.0647 James & 
Nicholson | JN 647
Dámská popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety vypodlože-
ny vzorovanou látkou, kontrastní 
knofl íky a prošití, zaoblený okraj,
snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,50/Kč 1045,–
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02.0193
James & Nichchholson | JN 1193

0222.0.0006464645555
Jameeeessss &&& & NiNiiicholson | JNJJNJN 6645

02.0191
James & Nichooolson | JNN 1191

02.06144444
James & NNNichchhhololllson | JN 614

02.0629
James & Nicholson | | JNJNJNNN 6666629

022.0. 628
JaaJames & Nicholsoonn | JNJN 6 8288

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

02.0193 James & 
Nicholson | JN 193
Elastická „Slim-Fit“ košile s
dlouhým rukávem
95g/m², 67% bavlna, 30% nylon,
3% spandex
francouzské knofl íčky, hladký 
límeček, nastavitelné manžety na
rukávech, jemný příjemný materiál
nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,–/Kč 1025,–

02.0645 James & 
Nicholson | JN 645
Dámská popelínová košile, slim fi t
95g/m², 67% bavlna, 30% polya-
mid, 3% elastan
přiléhavý střih, elastický jemný
příjemný popelín, malé měkké límce,
záševky na předním i zadním dílu,
snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0191 James & 
Nicholson | JN 191
Popelínová košile „Classic Fit“ s 
dlouhým rukávem
105g/m², 100% bavlna
italské knofl íky, náprsní kapsa a 
nastavitelné manžety na rukávech,
měkký materiál, šetrný k pokožce,
snadno se žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,50/Kč 935,–

02.0614 James & 
Nicholson | JN 614
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
105g/m², 100% bavlna
delší manžeta, záševky na prsou a
zádech, uzavřený límeček, zaoblený
spodní lem, trendy delší vzhled, z
jemného materiálu, který se snadno
udržuje a je šetrný k pokožce
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,50/Kč 915,–

02.0629 James & 
Nicholson | JN 629
Pánská džínová košile
100% česaná bavlna
nápadné zadní švy, 2 náprsní 
kapsy, zaoblený spodní lem, klasické 
knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,–/Kč 1035,–

02.0628 James & 
Nicholson | JN 628
Dámská džínová košile
100% česaná bavlna
nápadné zadní švy, 2 náprsní kapsy,
zaoblený spodní lem, knofl íčky ve
stylu perly
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,–/Kč 1035,–
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20.K.K522
Karibaban | K522

2020020.KKKK5252252525233
Karibann nn || K5523

220.KK53537
Karibaaaan | K537

2020200 KK.KKK539
Kariiibbbabb n | K539

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

20.K522 
Kariban | K522
Pánská košile s dlouhým rukávem, 
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
límeček bez knofl íků, knofl íky tón v
tónu, 2 náhradní knofl íky, rukávy s
dvojitými švy, nastavitelné manžety 
s šikmým střihem, zdvojené zadní 
vsadky, zaoblený lem, nežehlivý
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 42,50/Kč 1090,–

20.K523 
Kariban | K523
Pánská košile s krátkým rukávem, 
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
zúžený střih, límeček bez knofl íků, 
knofl íky tón v tónu, 2 náhradní kno-
fl íky, lemované rukávy s dvojitými 
švy, zaoblený lem, dvojitý sklad na
zadním dílu, nežehlivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,50/Kč 960,–

20.K537 
Kariban | K537
Pánská košile s dlouhým rukávem, 
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
zesílený Button-Down límeček,
lemovaná léga s knofl íky v odpoví-
dajíci barvě, 2 náhradní knofl íky, ná-
prsní kapsa na levé straně, manžety
s šikmým střihem se 2 knofl íky a 1 
knofl íkem na klopě, zaoblený lem, 
zadní sedlo se dvěma vloženými
sklady, nežehlivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,50/Kč 1075,–

20.K539 
Kariban | K539
Pánská košile s krátkým rukávem, 
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
zesílený Button-Down límeček,
lemovaná léga s knofl íky v odpo-
vídajíci barvě, 2 náhradní knofl íky,
náprsní kapsa na levé straně,
zaoblený lem, zadní sedlo se dvěma
vloženými sklady, nežehlivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,–/Kč 1020,–
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20..K551
KaKaKaribban | K551

22022 .K548
Karrirr ban | K548

2020202 ..K545
Kaaaririiribababaabaan | K5455

20.KKKK549
Karibannn n | K5449

20.K519
Kariban | K519

202000 KK.K.K551515 8
KKaribbban | K5KKKK 18888

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

20.K551 
Kariban | K551
Pánská košile s krátkým rukávem 
„Ace“
110g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
klasický límeček, stejnobarevné kno-
fl íčky a na levé straně náprsní kapsa,
spodní lem je mírně tvarovaný
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 18,70/Kč 480,–

20.K548 
Kariban | K548
Dámská košile s krátkým rukávem
„Judith“
110g/m², 65% polyester, 35% 
popelínová bavlna
stejnobarevné knofl íčky (1 náhrad-
ní), na levé straně náprsní kapsa,
spodní lem je tvarovaný, vyrobena
z měkkého a příjemného materiálu,
snadno se udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 18,70/Kč 480,–

20.K545 
Kariban | K545
Košile s dlouhým rukávem 
„Jofrey“
110g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
stejnobarevné knofl íčky, na levé 
straně náprsní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 20,40/Kč 525,–

20.K549 
Kariban | K549
Dámská košile s dlouhým rukávem
„Jessica“
110g/m², 65% polyester, 35% 
popelínová bavlna
stejnobarevné knofl íčky (1 náhrad-
ní), na levé straně náprsní kapsa,
spodní lem je tvarovaný, vyrobena
z měkkého a příjemného materiálu,
který se snadno udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 18,85/Kč 485,–

20.K519 
Kariban | K519
Denim košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna
Pánská denim košile s dlouhým 
rukávem, má dvě náprsní kapsy s
manžetami a ozdobnými patenty
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 36,50/Kč 935,–

20.K518 
Kariban | K518
Dámská denim košile s dlouhým
rukávem
130g/m², 100% bavlna
Dámská denim košile s dlouhým
rukávem, má dvě náprsní kapsy s
manžetami a ozdobnými patenty, 
Spodní lem je tvarovaný a zaoblený
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 36,50/Kč 935,–
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20.6130
Kariban | K6130

20.6131
Kariban | K6131

20.K500
Kariban | K500

20.K730
Kariban | K730

20.K731
Kariban | K731

20.K732
Kariban | K732

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

Pánské oblekové sako
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, 100% polyester 
taft ová podšívka
Sako se 2 knofl íky, 2 boční kapsy s paspulkami a patkou, 1 
náprsní kapsa, 2 vnitřní kapsy s knofl íkem, 1 kapsa na mobil, 
manžety na rukávech se 4 knofl íky, 2 rozparky na levé straně 
jako přístup k zušlechtění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

5 1  € 121,50/Kč 3125,–

Dámské sako
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, 100% polyester 
taft ová podšívka
Sako s 1 knofl íkem, 2 přední kapsy s paspulkou, 2 vnitřní 
kapsy, manžety se 3 knofl íky, 1 rozparek na zádech
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1  € 94,–/Kč 2420,–

Šaty krátký rukáv
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Klasický projmutý střih, strečová podšívka pro extra komfort,
rozparek a skrytý zip vzadu
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1  € 84,50/Kč 2165,–

Pánské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzce střižené kalhoty, 2 šikmé kapsy vepředu a 2 kapsy vzadu
s paspulkou a knofl íkem, zip se skrytým háčkem a knofl ík, 
pas s poutky na pásek, napůl podšitá přední část, zaoblené
neobšité nohavice pro individuální úpravu délky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1  € 53,–/Kč 1360,–

Dámské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzký střih, 2 šikmé kapsy vepředu a 2 šikmé kapsy s paspul-
kou, zip se skrytým háčkem a knofl íkem, elastický pas vzadu
pro optimální komfort, vnitřní délka nohavic: 30 palců (78cm), 
nohavice s neviditelnými lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 58,–/Kč 1485,–

Tužková sukně
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Strečová podšívka pro extra komfort, rozparek a skrytý zip 
vzadu
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1  € 59,50/Kč 1530,–
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20000.K579
Kariban | K579

202020.K.K.KKKK5550507
Kariban   || K507

20.K740
Kariban | K7K74040040400000

20.K741
Kariban | K741

20.K742
Kariban | K742

Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa fl eece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

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

20.K579 
Kariban | K579
Flanelová košile s sherpa fl eece
podšívkou
100% bavlněný fl anel, s sherpa
fl eece podšitým tělem 100% 
polyester, rukávy 100% polyester 
taft ová podšívka
Velmi měkká a teplá košile, 2 
náprsní kapsy s klopou, klasická
knofl íková léga, nastavitelné manže-
ty, zaoblený lem, neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 45,–/Kč 1155,–

20.K507 
Kariban | K507
Jacquard pletená košile dlouhý
rukáv
68% bavlna, 32% polyester,
jacquard
Stojáček s kontrastní imitací divoké
kůže, měkký materiál, klasická 
knofl íková léga s knofl íky z imitace 
perleti, nastavitelné manžety, 
zaoblený lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1 € 31,–/Kč 790,–

Pánské Chino kalhoty
98% bavlna Twill, 2% elastan, práno enzymaticky
2 šikmé boční kapsy včetně 1 kapsy na drobné a 1 kapsy na
lístky, 2 kapsy vzadu s paspulkami a zesílenými švy, zip a
knofl ík, poutka na pásek
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 33,50/Kč 860,–

Dámské Chino kalhoty
98% bavlna Twill, 2% elastan, práno enzymaticky
2 šikmé boční kapsy, 1 kapsa na lístky, 2 kapsy vzadu s
paspulkami a zesílenými švy, zip a knofl ík, poutka na pásek
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

20 1  € 33,50/Kč 860,–

Jeansy
99% bavlna denim, 1% elastan
Zip s 1 kovovým knofl íkem, 2 kapsy vepředu a 1 kapsa na líst-
ky, 2 nakládané kapsy vzadu, kontrastní švy, poutka na pásek
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1  € 27,10/Kč 695,–

new

new
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3939.021118
PPPreememier ||| PRP 221188

393939.0.000031318
PrPrPrP eemmmiiiieeer || PRPP 318

3939.00222200
PrPrremmiieer | PRPRPRP 2222222220

3939 0.003232323200
PrPPrememememieieieeieerr r || PRPR323 0

393939.0.0.00252 00
PrPPremememieierr | PRR22525000

3939.000353500
PrPrememieier r || PPPRPRR3535500

ärmel
R ll sleeveärmelmrolovací rukávärmelärmeRoll-sleeve
Roll-sleeveRollärmelRollärmelRollärmelRollärmel

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

39.0218 
Premier | PR218
Pánské tričko dlouhý rukáv
82% polyester, 14% viskóza, 4% 
elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, manžety
na rukávech a lemu, vyhrnuté rukávy
s knofl íkem a poutkem pro uchycení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,85/Kč 380,–

39.0318 
Premier | PR318
Dámské tričko dlouhý rukáv
82% polyester, 14% viskóza, 4% 
elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, manžety
na rukávech a lemu, vyhrnuté rukávy
s knofl íkem a poutkem pro uchycení
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 14,85/Kč 380,–

39.0220 
Premier | PR220
Pánská košile „Gingham“ dlouhý
rukáv
100% bavlna
Projmutý střih, měkký límec, manže-
ty na rukávech se 2 knofl íky, velmi 
malý vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

39.0320 
Premier | PR320
Dámská halenka „Gingnam“
dlouhý rukáv
100% bavlna
Projmutý střih, měkký límec, malý 
vichy vzor káro, manžety se dvěma
knofl íky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

39.0250 
Premier | PR250
Pánská košile popelín „Mulligan“
s dlouhými rukávy
100% bavlna
Lehce projmutá, úzký límec, man-
žety s knofl íky, rukávy k vyhrnutí s
knofl íkem a poutkem pro uchycení,
vzor káro, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

39.0350 
Premier | PR350
Dámská halenka popelín „Mulli-
gan“
100% bavlna
Lehce projmutá, úzký límec, man-
žety s knofl íky, rukávy k vyhrnutí s
knofl íkem a poutkem pro uchycení,
vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

new

new

new
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black
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black
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393 .02000
PPPrPrP emier | PR200

39.00300003000
Premee ieer r |||| PRPRPP 303000000000

399.00200222222
PrPrememieei r | PPRPPR202022

39.0302
PPrPrPrP eemier | PR3002222

39.0211112
Premier | PR212

393939.0312
Prrrememememmmiei r | PR312

3939.0210
Preemmieier | PR210

39.0715
Premier || PR715

Farb
en, 

Schals und Krawatten fi nden 

Si auf Seite 279+280
Ti s scarfs and aprons in

Farblich passende Schürzen

Farblich passende Schürzen

matching colours can be

chals und Krawatten fi nde

chals und Krawatten fi nde

found at pages 279+280
Sie auf Seite 279+280
Sie auf Seite 279+280

Barevně ladící zástě y
rblich passende Schü

scarfs and aprons i
n

rblich passende Schürze
rblich passende Schürze
rblich passende Schürze
rblich passende Schürze

matching colours can b
atching colours can b

hals und Krawatten fi nd
hals und Krawatten fi nd
hals und Krawatten fi nd
hals und Krawatten fi nd

d at pages 279+2
at pages 2

ie auf Seite 279+280
ie auf Seite 279+280
ie auf Seite 279+28
ie auf Seite 279+28

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

39.0200 Premier | PR200
Popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
formální límeček, náprsní kapsa, stejnobarevné 
knofl íčky a manžety na rukávech, vyrobena z pří-
jemného materiálu, který je nenáročný na údržbu
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 –
48 – 53*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 20,90/Kč 535,–

39.0300 Premier | PR300
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih, bez kapsy, formální límeček,
vyrobena z příjemného materiálu, který je snadný 
na údržbu
6/2XS – 8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 
18/XXL – 20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6  € 20,20/Kč 520,–

39.0202 Premier | PR202
Popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih, zesílený formální límeček, náprsní 
kapsa, stejnobarevné knofl íčky, vyrobena z pří-
jemného materiálu, který je nenáročný na údržbu
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 –
48 – 53*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 20,20/Kč 520,–

39.0302 Premier | PR302
Dámská popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický límeček, stejnobarevné knofl íčky a
zakulacený spodní lem, na přední i zadní straně
záševky, vyrovbena z příjemného materiálu, který 
je snadný na údržbu
6/2XS – 8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 
18/XXL – 20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6  € 18,80/Kč 485,–

39.0715 Premier | PR715
Nárameníky - 2 kusy
100% polyester, plátno
nárameníky na suchý zip, vhodné pro potisk nebo
výšivku (9x5 cm), v balení po 2 kusech
onesize

100 10  € 9,85/Kč 255,–

39.0212 Premier | PR212
Pilotní košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený límeček, 2 náprsní kapsy s knofl íčem,
kapsa na propisku. na ramenou jsou nášivky pro
nárameníky, vyrobena z příjemného materiálu, 
který se snadno udržuje
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48

36 6  € 17,70/Kč 455,–

39.0312 Premier | PR312
Dámská pilotní košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih
8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 18/XXL – 
20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6  € 18,20/Kč 470,–

39.0210 Premier | PR210
Pilotní košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48

36 6  € 19,05/Kč 490,–
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11.71777M
Russelll || 717M7M

11111.717F
Russeele l | 717F77F7F7FF

11.710M
Russell | 710M

11..7.71110F
Russelelelll ll | 710F

11.716MMM
Russell | 7116M6M

11.715F
Russell | 715F

11111.7.7.7.7.715151555MMMMM
Ruuuusssssss elll l || 717 5M5MMMM

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

11.717M Russell | 717M
Pánský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl CottonBlendTM
Kulatý výstřih, elastan v pase a na manžetách, pleteno ve
tvaru, rychleschnoucí, snadná údržba, praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 37,–/Kč 955,–

11.717F Russell | 717F
Dámský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl CottonBlendTM
Kulatý výstřih, elastan v pase a na manžetách, pleteno ve
tvaru, rychleschnoucí, snadná údržba, praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 37,–/Kč 955,–

Pánský svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
pánský svetr s výstřihem do V, elastan v patentech kolem 
výstřihu a rukávů dobře zachovává tvar vetru, nenáročný na
údržbu, lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 34,50/Kč 890,–

Dámský svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
dámský svetr s výstřihem do V, elastan v patentech kolem 
výstřihu a rukávů dobře zachovává tvar vetru, nenáročný na
údržbu, lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 34,50/Kč 890,–

Pánská pletená vesta do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
materiál zachovávající tvar díky elastanu, elegantní var, rychle-
schnoucí materiál, snadná údržba, lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 32,–/Kč 830,–

11.715F Russell | 715F
Dámský kardigan s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
dámský kardigan s výstřihem do véčka a barevnými knofl íky 
(1 náhradní), rychleschnoucí materiál, snadno se udržuje, lze
prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 34,50/Kč 890,–

11.715M Russell | 715M
Pánská pletená vesta s V výstřihem
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl CottonBlendTM
Průběžná knofl íková léga s podložením na vnitřní straně, kno-
fl íky tón v tónu, elastan v pase a na manžetách, rychleschnou-
cí, snadná údržba, praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 48,–/Kč 1230,–
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11.960MM
Russell | 9660M

1111 .99.99. 6066 F
RuRuRusssssseleelelee lll | | 960F

11.9622MMM
RuRRuRussssssselelele lll |||| 996969999 2M

111.99.9962F
RuuRRuRusssssssseleleellelllll | 962F

1111.99.9464666MMM
RuRuRussssele l || 94949446M6M6M6M6666

11.99946464664 F
Russeeleeee ll | || || 9949 6F

Fischgrätenmuster
Herringbon
chgrätenmustenV oschgrätenmuste

schgrätenmust
Hchgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmus

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

11.960M Russell | 960M
Elastická košile s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
pánská delší elastická košile, límeček, záševky
na zádech a manžety na rukávech, je vyrobena z
odolného materiálu, který si zachovává svůj tvar
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,–/Kč 1005,–

11.960F Russell | 960F
Elastická košile s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
dámská vypasovaná delší košile, elegantní mo-
derní límeček, záševky na zádech a manžety na
rukávech, nemá žádné postranní švy, vyrobena z 
odolného materiálu, který si zachovává svůj tvar
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 38,–/Kč 975,–

11.962M Russell | 962M
Košile s dlouhým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
pánská delší košile s dlouhým rukávem, úzká
léga, zaoblené manžety, na které lze přidělat
knofl íčky, je vyrobena z neprůsvitného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,–/Kč 870,–

11.962F Russell | 962F
Košile s dlouhým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
dámská vypasovaná delší košile, záševky na
přední i zadní straně, elegantní moderní límeček 
a úzké manžety na rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,–/Kč 845,–

11.946M Russell | 946M
Elastická košile s dlouhým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, perleťové knofl íčky a
límeček s knofl íčkem, na rukávech jsou manžety s
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,–/Kč 850,–

11.946F Russell | 946F
Elastická košile s 3/4 rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská vypasovaná elastická košile s 3/4 ruká-
vem, klasický límeček, záševky na přední i zadní 
straně a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 32,–/Kč 825,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.961M Russell | 961M
Elastická košile s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
pánská elastická košile delšího střihu, „polo“
límeček a záševky na zádech, vyrobena z odolné-
ho materiálu, který si uchovává svůj tvar a dobře
odvádí vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,50/Kč 935,–

11.961F Russell | 961F
Elastická košile s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
dámská elastická košile delšího střihu, elegantní 
moderní límeček, záševky na zádech a vpředu
skrytou légu, po stranách žádné švy, vyrobena z 
odolného materiálu, který si uchovává svůj tvar a
dobře odvádí vlhkost od těla
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 35,50/Kč 910,–

11.963M Russell | 963M
Košile s krátkým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
pánská košile delšího střihu s krátkým rukávem,
úzká léga, elegantní límeček, je vyrobena z
neprůsvitného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 31,–/Kč 800,–

11.963F Russell | 963F
Košile s krátkým rukávem, vzor rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16% polyester
dámská košile delšího střihu, vypasovaná,
elegantní moderní límeček a záševky na hrudi
a zadním lemu, je vyrobena z neprůsvitného
materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,50/Kč 780,–

11.947M Russell | 947M
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, elegantní částečně
rozšířený límeček, perleťové knofl íčky a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,50/Kč 780,–

11.947F Russell | 947F
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská elastická košile, klasický kulatý límeček
vzadu s knofl íčkem, záševky, zkrácené krátké 
rukávy a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 29,60/Kč 760,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nemačkavá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská nemačkavá košile klasického střihu, módní zapínání s
dvojitými knofl íčky, klasický límeček a náhradní knofl íčky, je
vyrobena z inovativního materiálu, který si udržuje svůj tvar, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 47,–/Kč 1205,–

Nemačkavá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nemačkavá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íč-
ky, protáhlý límeček a náhradní knofl íčky, je vyrobena z inova-
tivního materiálu, který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 45,50/Kč 1170,–

Nemačkavá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nemačkavá košile, vyztužený límeček, manžety
na rukávech a náhradní knofl íčky, je vyrobena z inovativního 
materiálu, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 46,–/Kč 1180,–

Nemačkavá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská nemačkavá košile, módní zapínání s dvojitými kno-
fl íčky, klasický límeček, náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, je 
vyrobena z inovativního materiálu, který si udržuje svůj tvar,
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 43,–/Kč 1105,–

Nemačkavá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nemačkavá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íč-
ky, protáhlý límeček a náhradní knofl íčky, vyrobena z inovativ-
ního materiálu, který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 42,–/Kč 1075,–

Nemačkavá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nemačkavá košile, vyztužený límeček, zaoblený
lem, dvojitě složené rukávy a náhradní knofl íčky, je vyrobena z
inovativního materiálu, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 40,50/Kč 1045,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, límeček se spodními knofl íčky,
sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní kapsa do V, zaoblený lem 
a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou nastavitelné manžety s
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 28,60/Kč 735,–

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile s dlouhým rukávem, má klasicky tvarovaný
límeček, zaoblený lem, náhradní knofl íčky a záševky na prsou
a zádech, na rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky, lze 
prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 27,80/Kč 715,–

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská stylová košile s dlouhým rukávem, má zaoblený lem,
klasický límeček a náhradní knofl íčky, na rukávech manžety na
které se dá přišít knofl íček, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 28,60/Kč 735,–

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, má límeček se spodními
knofl íčky, sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní kapsa do véčka 
a zaoblený spodní lem, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 26,–/Kč 670,–

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile klasického střihu, klasicky tvarovaný límeček,
zaoblený lem, náhradní knofl íčky a záševky na prsou a
zádech, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 25,20/Kč 650,–

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile s krátkým rukávem, košile má dvojitě složené
rukávy, klasický límeček, zaoblený lem a náhradní knofl íčky,
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 26,–/Kč 670,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.954M Russell | 954M
Košile s dlouhým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
košile s dlouhým rukávem, límeček se 2 knofl íčky,
náhradní knofl íčky a saténovou stuhu podél švu 
límečku, na rukávech jsou manžety se dvěma
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 47,–/Kč 1205,–

11.954F Russell | 954F
Košile 3/4 rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
dámská vypasovaná košile s 3/4 rukávem,
protáhlý límeček, růžová saténová stuha kolem 
švu u krku a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou 
široké manžety s postranními rozparky, lze prát 
na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 45,50/Kč 1170,–

11.936M Russell | 936M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
pánská klasického střihu, vyztužený klasický
límeček se dvěma knofl íčky, náprsní kapsa, rovný 
spodní lem a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou 
nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,80/Kč 715,–

11.936F Russell | 936F
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
klasický střih, kulatý límeček s knofl íčkem, náprs-
ní kapsa a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou
nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,–/Kč 695,–

11.924M Russell | 924M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
moderní střih, klasický límeček, náprsní kapsa,
zaoblený lem a náhradní knofl íčky, na rukávech
jsou nastavitelné manžety s knofl íčky, snadná
údržba, lze prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,70/Kč 635,–

11.924F Russell | 924F
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih, skrytá léga, zaoblený lem, 
náhradní knofl íčky a dekorativní záševky na
prsou a zádech, na rukávech zaoblené manžety s
knofl íčky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,–/Kč 615,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.955M Russell | 955M
Košile s krátkým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
pánská košile s krátkým rukávem, vyztužený rozšířený límeček,
saténová stuha podél vnitřního švu límečku, spodní lem do
véčka a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 40,50/Kč 1040,–

11.955F Russell | 955F
Košile s krátkým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
dámská košile s krátkým rukávem, protáhlý kulatý límeček, sa-
ténová stuha podél vnitřního švu u krku a náhradní knofl íčky,
lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 39,50/Kč 1010,–

11.937M Russell | 937M
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
pánská popelínová košile klasického střihu s krátkým rukávem,
košile má klasický vyztužený límeček, náprsní kapsu, rovný 
spodní lem a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 25,20/Kč 650,–

11.937F Russell | 937F
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
dámská popelínová košile klasického střihu, kulatý límeček
s knofl íčkem, náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, lze prát na 
40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 24,50/Kč 630,–

Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
pánská popelínová košile s krátkým rukávem, klasický límeček,
dvojitě složený lem na rukávech, náhradní knofl íčky a zaoble-
ný spodní lem, snadná údržba, možnost sušit v sušičce, lze
prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 22,10/Kč 565,–

Dámská ppelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih, skrytá léga, zaoblený spodní lem, náhradní 
knofl íčky a dekorativní záševky na prsou a zádech, možno
sušit v sušičce, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 21,40/Kč 550,–

Popelínová košile s 3/4 rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
dámská stylová popelínová košile s 3/4 rukávem, má deko-
rativní záševky na prsou a zádech, zaoblený spodní lem a
skrytou légu, na rukávech jsou úzké nastavitelné manžety s 
knofl íčky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 22,70/Kč 585,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.916M Russell | 916M
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
pánská keprová košile klasického střihu, zaoblený
spodní lem, límeček se spodními knofl íčky,
náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, na rukávech 
zaoblené manžety se dvěma knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 32,50/Kč 835,–

11.916F Russell | 916F
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
dámská keprová košile klasického střihu s dlou-
hým rukávem, zaoblený spodní lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech jsou zaoblené manžety se
dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 31,50/Kč 810,–

11.917M Russell | 917M
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
klasický střih, límeček se spodními knofl íčky,
náprsní kapsa, zaoblený spodní lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech jsou zaoblené manžety se
dvěma knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 29,90/Kč 770,–

11.917F Russell | 917F
Dámská keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
klasický střih, velkoryse střižený límeček, zaoble-
ný spodní lem, náhradní knofl íčky a lem kolem 
krku ve stejné barvě jako košile, na rukávech jsou
zaoblené manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 29,–/Kč 745,–

11.991F Russell | 991F
Dánský elastický top s krátkým rukávem
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámský elastický top s krátkým rukávem, vypa-
sovaný, vyroben z elastického materiálu, který 
si zachovává svůj tvar, možno sušit v sušičce, lze 
prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 15,–/Kč 385,–

11.992F Russell | 992F
Dámský elastický top s 3/4 rukávem
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámský elastický top s 3/4 rukávem, vypaso-
vaný, vyroben z elastického materiálu, který si
zachovává svůj tvar, možno sušit v sušičce, lze 
prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 20,30/Kč 520,–
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11.9.9.993434344MMMM
RuRuRuRussssssseleelell lll || || 99939 4M

1111.9.9.9. 344FFFFF
Russsseleell ||| 9334F4

11111 .93535MM
Ruuussssssseelelelll l ||| 9939999 5M

1111111.9.9353555FFF
RuRuRuRusssssssselelleee l | 939333935F5F5FFFF

11.990F
Russell | 999990F0F0F000

111.9.9.993F
Russsselelellllll | 993FF

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

11.934M Russell | 934M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
pánská popelínová košile klasického střihu, má
klasický límeček, sedlo se 2 bočními záhyby, 
náprsní kapsu, rovný spodní lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech nastavitelné manžety s 1
knofl íčkem, lze prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,–/Kč 670,–

11.934F Russell | 934F
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
dámská popelínová košile klasického střihu,
klasický límeček s knofl íčkem, náprsní kapsa do 
véčka, zaoblený spodní lem a náhradní knofl íčky,
na rukávech jsou nastavitelné manžety s knofl íč-
ky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 25,20/Kč 650,–

11.935M Russell | 935M
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih, klasický límeček, sedlo se 2 boč-
ními záhyby, náprsní kapsu, rovný spodní lem a
náhradní knofl íčky, lze prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 23,40/Kč 600,–

11.935F Russell | 935F
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih, klasický límeček s knofl íčkem,
náprsní kapsa do véčka, zaoblený spodní lem a
náhradní knofl íčky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 22,70/Kč 585,–

11.990F Russell | 990F
Dámský elastický top bez rukávů
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámský elastický top bez rukávů, příjemný mate-
riál, který si zachovává svůj tvar, možnost sušit v
sušičce, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 15,–/Kč 385,–

11.993F Russell | 993F
Dámská elastická košile s dlouhým rukávem
220g/m², 90% česaná bavlna, 10% elastan
dámská elastická košile, vypasovaná, vyrobena 
z příjemného materiálu, který si zachovává svůj
tvar, možno sušit v sušičce, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 1 € 27,80/Kč 715,–
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25.1428
SOL'S | Barnet Meene

25.1422229
SOL'S | BBaB rnet WWWWomeene

25.6070
SOL'S | Escape

25.6050
SSSOS L'S | Bristol

25.6060
SOL'S | Executive

25.60400
SOL'S | Baltimore

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

25.1428 
SOL'S | Barnet Men
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
mírně vypasovaná, klasický límeček,
stejnobarevné knofl íčky, zaoblený 
spodní lem, na rukávech manžety se
2 knofl íčky, vyrobena z materiálu, 
který je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,70/Kč 685,–

25.1429 
SOL'S | Barnet Women
Dámská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
mírně vypasovaná, klasický límeček,
stejnobarevné knofl íčky, zakula-
cený spodní lem, na konci rukávů 
manžety s 1 knofl íčkem, vyrobena 
z materiálu, ktreý je nenáročný na
údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 26,70/Kč 685,–

25.6070 
SOL'S | Escape
Dámská popelínová košile s krát-
kým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa, vyztuže-
ný límeček, vyrobena z příjemného 
materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 18,30/Kč 470,–

25.6050 
SOL'S | Bristol
Pánská popelínová košile s krát-
kým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa vlevo, 
vyztužený límeček
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 18,30/Kč 470,–

25.6060 
SOL'S | Executive
Dámská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa a vyztu-
žený límeček, na rukávech manžety
se 2 knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 20,90/Kč 535,–

25.6040
SOL'S | Baltimore
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa, vyztuže-
ný límeček, na rukávech nastavitelné 
manžety se 2 knofl íčky, vyrobena z
materiálu, který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 20,90/Kč 535,–
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25.1648
SOL'S | Becker Menn

25.16444444999
SOL'S | BeBeBeBeeckckckkereee  Women

25.1432
SOL'S | Bridget

25.1433
SOL'S | Betty

25.1424
SOL'S | Jules Men

252 .0142
SOL'S | Jules Women

gepunkteter Stoff 
punktete

gepunkteter Stoff 
gepunkteter Stoff 

punkteter St
punkteter St
punkteter St
punkteter St

Moss Crepe
Moss Crepe
Moss krep

Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe Moss Crepe

Moss Crepe
Moss krep

Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe

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

25.1648 
SOL'S | Becker Men
Pánská popelinová košile s dlou-
hým rukávem
110g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, malá klasický
límec, 7 knofl íků tón v tónu, 1 kno-
fl ík na manžetě, puntíkovaný potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 33,–/Kč 855,–

25.1649 
SOL'S | Becker Women
Dámská popelinová košile s dlou-
hým rukávem
110g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, malá klasický
límec, 7 knofl íků tón v tónu, 1 kno-
fl ík na manžetě, puntíkovaný potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 33,–/Kč 855,–

25.1432 
SOL'S | Bridget
Krepová halenka s dlouhým
rukávem
90g/m², 100% polyester, krep
volnější střih, měkká tkanina, jedno-
duchý prostý design, ženský výstřih
s 1 knofl íkem na zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 26,10/Kč 670,–

25.1433 
SOL'S | Betty
Krepová halenka s dlouhým
rukávem
90g/m², 100% polyester, krep
volnější střih, měkká tkanina, jedno-
duchý prostý design, tón v tónu na
knofl íku, měkký límeček, manžety s 
1 knofl íkem, zakulacený lem
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 31,–/Kč 795,–

25.1424 
SOL'S | Jules Men
Pánské kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
zúžený střih, pružné díky elastanu,
zapínání na zip,pevný pas s poutky
na pásek, 2 boční kapsy, zadní 
kapsy, francouzské velikosti, nutná 
orientace podle tabulek
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52

20 1 € 40,50/Kč 1040,–

25.0142 
SOL'S | Jules Women
Dámské 7/8 kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
2 boční kapsy, 2 zadní kapsy a
poutka na pásek. pružné díky
elastanu, zapínání na zip, francouz-
ské velikosti, nutná orientace podle
tabulek
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 40,50/Kč 1040,–
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25.7060
SOL'S | Bradfordddd

25.700050 0
SOL'S | Eternity

25.7040
SOL'S | Energy

255555.7.7.7.77070700
SOL'S || BBerkele eyey

25.6020
SOL'S | Embassy

25.6000
SOL'S | Boston

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

25.7060 
SOL'S | Bradford
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
125g/m², 100% bavlna
vyztužený límeček, náprsní kapsa 
a 7 stejnobarevných knofl íčků, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 24,50/Kč 630,–

25.7050 
SOL'S | Eternity
Dámská popelínová košile s 3/4
rukávem
120g/m², 100% bavlna
7 stejnobarevných knofl íčků, náprsní 
kapsa, klasický límeček a zaoblený 
spodní lem, na rukávech jsou široké 
manžety, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 24,50/Kč 630,–

25.7040 
SOL'S | Energy
Dámská popelínová košile s krát-
kým rukávem
120g/m², 100% bavlna
7 stejnobarevných knofl íčků, náprsní 
kapsa, klasický límeček a mírně 
zaoblený spodní lem, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,30/Kč 600,–

25.7070 
SOL'S | Berkeley
Pánská popelínová košile s krát-
kým rukávem
125g/m², 100% bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa a vyztu-
žený límeček, příjemný materiál,
snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,30/Kč 600,–

25.6020 
SOL'S | Embassy
Dámská košile s dlouhým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
zapínání na 7 knofl íčků, klasický
límeček, záševky a mírně zaoblený
spodní lem, na rukávech nastavitel-
né manžety se 2 knofl íčky, snadná 
údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,20/Kč 675,–

25.6000 
SOL'S | Boston
Pánská košile s dlouhým rukávem 
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
límeček se 2 knofl íčky, náprsní kap-
sa, záševky na zádech, na rukávech
nastavitelné manžety se 2 knofl íčky, 
spodní lem na stranách mírně za-
oblený, vyrobena z materiálu, který
je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,20/Kč 675,–
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25.0570
SOL'S | Broker

25.0569
SOL'S | Baxter Women

25.0567
SOL'SS | Baxtterr Men

25.6030
SOL'S | Elite

2525.66010 00
SOSSOS L'S | BrBrisi bane

Kragen und Manschet-

ten in KontrastfarbeC llar and Cuff s in
en und Mansche

und Mans

contrasting Colour
ten in Kontrastfarbe
ten in KontrastfarbeKragen und Manschet

Kragen und Manschet
ragen und Mansche
ragen und Mansche
ragen und Mansche
agen und Mansch

en in Kontrastfarb
en in Kontrastfarb
en in Kontrastfarb
en in Kontrastfarb

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

25.0570 
SOL'S | Broker
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
mírně zúžený střih, vyztužený
límeček s kontrastním lemem, 7
stejnobarevných knofl íčků, na
zádech záševky, na konci rukávů
nastavitelné manžety se 2 knofl íčky,
spodní lem je zaoblený
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 27,50/Kč 705,–

25.0569 
SOL'S | Baxter Women
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
mírně zúžená, vyztužený límeček s
kontrastním lemováním, 7 černých
knofl íčků, přední i zadní záševky, na
konci rukávů nastavitelné manžety 
se 2 knofl íčky, vyrobena z materiálu,
který je snadný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 29,70/Kč 760,–

25.0567 
SOL'S | Baxter Men
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
zúžený střih, vyztužený límeček s
kontrastním lemováním, 7 černých
knofl íčků, záševky na zádech, na
konci rukávů nastavitelné manžety 
se 2 knofl íčky, vyrobena z materiálu,
který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 29,70/Kč 760,–

25.6030 
SOL'S | Elite
Dámská košile s krátkým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
zapínání na 7 knofl íčků, klasický 
límeček a záševky na prsou, snadná
údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,–/Kč 590,–

25.6010 
SOL'S | Brisbane
Pánská košile s krátkým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
límeček se 2 knofl íčky, náprsní 
kapsa, záševky na zádech, spodní 
lem na stranách mírně zaoblený,
snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,–/Kč 590,–
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25.8200
SOL'S | Globe

25.059888
SOL'S | Gaaaatsby

25.7020
SOL'S | Excess

25.7030 0
SOL'S S || BrBroaoadway

25.7015
SOL'S | Eden

225.77000000
SSOSOSS L'S | BrBrigi hthtonon

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

25.8200 
SOL'S | Globe
Kravata
100% polyester
hladká kravata, délka: 150 cm,
šířka: 8 cm
onesize

200 1 € 13,80/Kč 355,–

25.0598 
SOL'S | Gatsby
Úzká kravata
100% polyester satén
délka: 152 cm, šířka: 5 cm
onesize

200 1 € 12,55/Kč 320,–

25.7020 
SOL'S | Excess
Dámská elastická košile s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehce zúžený střih, 7 stejnoba-
revných knofl íčků, záševky, mírně
zaoblený spodní lem, vyrobena z 
příjemného materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 28,10/Kč 720,–

25.7030 
SOL'S | Broadway
Pánská elastická košile s krátkým 
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
vypasovaná, 7 stejnobarevných 
knofl íčků a mírně zaoblený spodní 
lem, příjemný materiál snadný na
údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,10/Kč 720,–

25.7015 
SOL'S | Eden
Dámská elastická košile s dlou-
hým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, záše-
vky, mírně zaoblený spodní lem, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 28,60/Kč 735,–

25.7000 
SOL'S | Brighton
Pánská elastická košile s dlouhým 
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, 
zaoblený spodní lem, na rukávech
široké manžety, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,60/Kč 735,–
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18.66000000
Tee JaJ ysys || 66000000

181 .660000000 1111
TTTeTeTTTee e Jaysysyyy || 60000001

18.6005
Tee Jays | 6005

Merinowolle
Merino Wool
Merinowolle
Merinowolle
Merino vlna
Merinowoll
Merino Wooerino WMerinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle

Merinowolle
Merino Wool
Merinowolle
Merinowolle
Merino vlerinowolleerinowolle
MeMerinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle

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

Pánský svetr
14 gauge, 50% akryl, 50% merino vlna
klasický svetr s kulatým výstřihem, pevný, měkký úplet,
žebrované detaily
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,–/Kč 1210,–

Pánský svetr s výstřihem do V
50% akryl, 50% merino vlna
klasický svetr s výstřihem do V, pevný, měkký úplet, žebrova-
né detaily
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,–/Kč 1210,–

Dámský cardigan
50% akryl, 50% merino vlna
klasický propínací svetr, pevný, měkký úplet, žebrované
detaily
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 47,–/Kč 1210,–
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Workwear & Safety
 je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokou

savost, příjemný dotek, výborná  barvitelnost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným 
povrchem

Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla
Počet vláken (T=Threads/vlákna, např. 210T polyester) –
informace o použitém počtu vláken ve tkanině. Kvalita 210T
znamená, že čtverec látky (2,54cmx2,54cm) je vytvořen 210
vlákny. Čím vyšší je počet vláken, tím hustší je tkanina.

Streč (symbol) – značka pro pružný materiál

Polyamid (nylon) – syntetické vlákno s vysokou pevností v
tahu i trhu, rychleschnoucí

Cordura® - registrovaná známka, vlákna z polyamidu, vlast-
nosti: robustní, pevná v trhu, strukturovanější než běžný nylon,
vodoodpudivá a rychleschnoucí látka

Tefl on® – je používán k potahu látek, aby byly odolné proti 
vodě a znečištění. Není vhodný k potisku.

Ripstop – charakteristická mřížková struktura je způsobena
speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.
Vlastnosti: velká odolnost v trhu a stabilita

Certifi kace:
Na stranách 285-287 najdete množství artiklů, které jsou 
certifi kovány normou EN ISO 20471. Některé artikly z 
této kategorie mají certifi kace Oeko-Tex Standard 100.
Na základě jednotlivých certifi kátů lze přezkoušet, které 
artikly jsou certifi kovány.

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

134 modelů
29 novinek

33 nových barev u stávajících
produktů

Top prodejné výrobky

Gramáž materiálu: artikly z tričko-
viny od 180g/m² jako těžká gramáž,
pola od 200g/m², mikiny a fl eece od 
300g/m² (heavy)

Zip k přístupu pro brandig

Zimní bundy

Membrána – různé druhy membrán 
mají různé funkce (voděodolnost, 
větruvzdornost, nepropustnost,
odvádění potu, prodyšnost atd.)
Většinou nabízejí membrány kom-
binaci několika vlastností či funkcí.
Podle požadavků na použití výrobku 
je kladen důraz na určité vlastnosti.

(T)PU membrána – (termopla-
stický) polyuretan,
prodyšná membrána z tohoto
materiálu vykazuje velkou izolační 
schopnost – vysoký vodní sloupec. 
Propustnost vodních par je variabilní 
a závisí na vlhkosti vzduchu a um-
ožňuje dobrou regulaci vlhkosti.

Lze prát na 60°

Lze prát na 95°

EN ISO 20345:2011 – Norma pro klasifi kaci pracovní obuvi.
Obuv musí splňovat určité požadavky, např.ochranu prstů a odolnost proti proražení 
Klasifi kace závisí na následujících požadavcích:
S1 –  podrážky odolné proti oleji a benzínu, uzavřená pata, antistatický a tepelně

izolující materál v oblasti paty
S1P – jako S1, plus odolnost proti proražení
S2 – jako S1, plus nepropustnost
S3 – jako S2, plus odolnost proti proražení a profi lovaná běžecká podrážka

Označení protiskluzové úpravy:
SRA – protiskluzová zábrana ( testováno na keramické dlažbě a čisticích prostředcích)A
SRB – protiskluzová zábrana ( testováno na oceli a glycerinu)
SRC – splňuje podmínky SRA a SRB testování

Vlastnosti funkčního oblečení:
větruodolný – vítr je částečně zadržen, lepší cirkulace vzduchu než u větruvz-
dorného materiálu
vodoodpudivý – technologie zajistí, že vlákna nenasáknou  vlhkost, avšak jen po
určitou dobu
voděvzdorný – od vodního sloupce 800 mm mohou být materiály označeny jako 
voděvzdorné. Vodní sloupec označuje stupeň nepropustnosti. Čím vyšší hodnota,
tím nepropustnější materiál. Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí 
speciálně zabezpečené stehy. Pouze takové výrobky mohou být označeny jako
nepromokavé (symbol)



0001.0.0.000C0C0C0C0C 111
BB&B&C CC ||| PPePePePerfrfrfrfeece tt t tt PrProo

01.0CCC2C2C2C 00000
B&C | HHeHeroroo PPPro

00100000 .0C11111
B&&B&&B&CC C | Energyyy PPPPror

0101111.00.00C1C1C1C100000
B&&&&C CCCCCC |||| SkSkSkSkSkSkill PPPrP o

01.0C1222
B&C | Coollppower Pro Polo

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

01.0C01 
B&C | Perfect Pro
Pracovní tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna
pánské pracovní tričko, lem kolem 
krku, manžety s Lycrou a vyztužené
švy, materiál se snadnou údržbou,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 10,50/Kč 270,–

01.0C20 
B&C | Hero Pro
Pracovní mikina
280g/m², 80% česaná bavlna, 20%
polyester
moderní pánská pracovní mikina, vy-
ztužené lemy, boční švy a manžety a
lem s elastanem, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 29,20/Kč 750,–

Pracovní polokošile
200g/m², 65% polyester, 35% předepraná česaná bavlna
skrytá náprsní kapsa, pletené manžety a límeček, boční švy 
a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, materiál snadný na údržbu,
možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 16,80/Kč 450,–

Pracovní polokošile
230g/m², 100% předepraná česaná bavlna
skrytá náprsní kapsa, pletené manžety a límeček, vnitřní 
náprsní kapsa, boční švy a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, 
materiál snadný na údržbu, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 19,10/Kč 510,–

Pracovní funkční polo
200g/m², 100% piqué polyester, cool dry materiál
náprsní kapsa a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, prodyšný 
materiál, vysoce absorpční a snadný na údržbu, praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 22,60/Kč 605,–
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01011.0.00CC4C 0
B&&&C C C C ||| EExpert Pro

001000 .UUUC4CC 1
B&CC CC | Shelter Proo

0100 .000444422
B&C | Shieeeeld Soft shelllll PPPPro

01.0C60
B&C | Kneepads Pro

01.0CC500
B&C | Unniversal Pro

011.0C51
B&CC | Perfffooroormmaamannce PPro

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

Pracovní vesta
200g/m², 100% polyester, podšívka: 100% polyester
pracovní vesta, 11 multifunkčních kapes, otevřený spodní lem, 
dvojitě prošité švy a přední krytý zip, límeček a kapsy podšité 
mikrofl eecem, zadní část je prodloužená, materiál odolný vůči 
větru a vodě, možnost snadného potisku nebo výšivky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 46,–/Kč 1180,–

Pracovní bunda
230g/m², nější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva, podšív-
ka: 200g/m², 100% polyester
funkční pracovní bunda, skrytá ergonomická kapuce, 12
multifunkčních kapes, prodloužená zadní část, na rukávech
nastavitelné manžety na suchý zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 71,–/Kč 1825,–

Pracovní soft shellová bunda
vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, prostřední vrstva:
membrána s TPU vrstvou, vnitřní vrstva: 100% polyester
mikrofl eece
Pracovní soft shellová bunda, prodloužená zadní část, 5
víceúčelových kapes (3 vnější, 2 vnitřní), nastavitelný lem se
stahovací šňůrkou, na ramenou a loktech zesílené panely pro 
větší odolnost, nastavitelné manžety na suchý zip, materiál
odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 70,–/Kč 1800,–

Kolenní vycpávky
100% EVA (etylen vinyl acetát)
Kolenní vycpávky do pracovních kalhot.
onesize

24 6  € 11,60/Kč 300,–

Pracovní kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
Pánské pracovní kalhoty, nastavitelné kapsy na ochranu kolen,
kroužek pro připojení klíčů a Velcro zip, na spodní části noha-
vice širší lem pro větší pohodlí (5cm), velké množství snadno
přístupných kapes pro nejrůznější použití, voděodolný materiál
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1  € 49,50/Kč 1270,–

Pracovní kalhoty s kapsami
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
Pánské pracovní kalhoty, nastavitelné kapsy na ochranu kolen, 
velcro zip, kroužek na připojení klíčů, držák na kladivo po
obou stranách. Na spodní části nohavic širší lem pro větší 
pohodlí (5cm), velké množství snadno přístupných kapes pro 
nejrůznější použití, Odolný materiál
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1  € 59,–/Kč 1510,–
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02.0860 James & 
Nicholson | JN 860

02.0859 James & 
Nicholson | JN 859

02.0870 James & 
Nicholson | JN 870

02.0869 James & 
Nicholson | JN 869

02.0858 James & 
Nicholson | JN 858

02.0857 James & 
Nicholson | JN 857

02.0872 James & 
Nicholson | JN 872

02.0848 James & 
Nicholson | JN 848

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

Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
pružý lem s elastanem, lemovka 
kolem krku, kontrastní vklady po 
stranách a na ramenou, lemovka
v přední části ramene, lze prát na
60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 14,30/Kč 370,–

Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
lehce zúžený střih, pružý lem s
elastanem, lemovka kolem krku,
kontrastní vklady po stranách a na
ramenou, lemovka v přední části 
ramene, lze prát na 60° a sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

50 10 € 14,30/Kč 370,–

Pánská pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
načechraná vnitřní strana, kon-
trastní vklady po stranách a na
ramenou, lemovka v přední části 
ramenou, žebrované manžety s
elastanem na rukávech a v pase, 2
boční kapsy se skrytým zipem, lze
prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 37,–/Kč 955,–

Dámská pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
lehce vypasovaný střih, nače-
chraná vnitřní strana, kontrastní 
vklady po stranách a na ramenou,
lemovka v přední části ramenou,
žebrované manžety s elastanem na
rukávech a v pase, 2 boční kapsy
se skrytým zipem, lze prát na 60°
a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

30 5 € 37,–/Kč 955,–

Pánské pracovní polo
200g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
pletené manžety a límeček,
kontrastní vklady po stranách a na 
ramenou, lemovka v přední části
ramene, límeček s kontrastními
proužky, lemovka kolem krku, léga 
s 3 knofl íčky, lze prát na 60° a 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

Dámské pracovní polo
200g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
lehce zúžený střih, pletené manže-
ty a límeček, kontrastní vklady po
stranách a na ramenou, lemovka
v přední části ramene, límeček s
kontrastními proužky, lemovka
kolem krku, léga s 4 knofl íčky, lze 
prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

Pracovní bermudy
250g/m², 97% bavlna, 3%
elastane
lehké elastické plátno, pohodlné
nošení díky elastanu a ergonomic-
kému střihu, odolné trojité prošití, 
elastický pás s poutky, kapsa na
metr, kapsy na nářadí, držáky na
pera a kapsa na mobil, skryté zipy
a knofl íky, lze prát na 60° a sušit
v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 –
54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 43,–/Kč 1110,–

Pracovní kalhoty s laclem
250g/m², 97% bavlna, 3%
elastan
ehké elastické plátno, pohodlné
nošení díky elastanu a ergonomic-
kému střihu, odolné trojité prošití, 
lacl s nastavitelnými elastickými
šlemi, kapsa na metr, kapsy na
nářadí, držáky na pera, kapsa na
mobil a velká kapsa na zip na lac-
lu, refl exní prvky na přední i zadní 
straně, skryté zipy a knofl íky, lze
prát na 60° a sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 –
54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 72,–/Kč 1845,–

new

white/royal

black/lime green

brown/stone

dark green/
orange

red/navy
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02.0868 James & 
Nicholson | JN 868

02.0850 James & 
Nicholson | JN 850

02.0854 James & 
Nicholson | JN 854

02.0852 James & 
Nicholson | JN 852

02.0847 James & 
Nicholson | JN 847

02.0849 James & 
Nicholson | JN 849

02.0853 James & 
Nicholson | JN 853

02.0851 James & 
Nicholson | JN 851

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Zimní soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

ell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

letní soft shellhe
ummer Soft sh

mmer Soft sh
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

er Softshell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

letní soft shellSoftshe
ummer Soft smmer Soft s
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 

ight Jacket Fabr
ght Jacket Fabr

eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

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

Pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
načechraná vnitřní strana, kontrastní vklady
po stranách a na ramenou, lemovka v přední 
části ramenou, žebrované manžety s elasta-
nem na rukávech a v pase, lze prát na 60° a
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 34,–/Kč 875,–

Pracovní vesta
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, stojáček s
jemnýn fl eecem uvnitř, po celé délce skrytý 
zip s ochranou brady a klopou proti větru,
ergonomicky střižené rukávy, boční kapsy na
zip, náprsní kapsa na suchý zip, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na ruká-
vech a na zadní straně, skryté zipy a knofl íky, 
lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 50,50/Kč 1295,–

Pracovní soft shellová prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, výplň: 100%
polyester, podšívka: 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček s jemnýn fl eecem uvnitř, 
po celé délce skrytý zip s ochranou brady a
klopou proti větru, prodloužená záda, boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na přední 
i zadní straně, zip pro snadný potisk a výšiv-
ku, skryté zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 72,–/Kč 1850,–

Pracovní soft shellová vesta
320g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček, ergonomicky střižené
rukávy, prodloužená záda, po celé délce 
skrytý zip s ochranou brady a klopou proti 
větru, boční kapsy na zip, náprsní kapsa,
vnitřní kapsa, kapsa na mobil uvnitř, refl exní 
prvky na rukávech a na zadní straně, skryté 
zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 60,–/Kč 1540,–

Pracovní kalhoty
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, odolné
trojité prošití, elastický pás s poutky, kapsa na 
metr, kapsy na nářadí, držáky na pera a kapsa
na mobil, refl exní prvky na přední i zadní 
straně, skryté zipy a knofl íky, lze prát na 60°
a sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

Pracovní bunda
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, stojáček s
jemnýn fl eecem uvnitř, po celé délce skrytý 
zip s ochranou brady a klopou proti větru,
ergonomicky střižené rukávy, boční kapsy
na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa, náprsní 
kapsa na suchý zip, kapsa na mobil uvnitř, 
refl exní prvky na rukávech a na zadní straně, 
skryté zipy a knofl íky, lze prát na 60° a sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 69,50/Kč 1785,–

Pracovní soft shellová prošívaná bunda
podšívka: 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček s jemnýn fl eecem uvnitř, 
po celé délce skrytý zip s ochranou brady a
klopou proti větru, prodloužená záda, boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na ruká-
vech a na zadní straně, zip pro snadný potisk
a výšivku, zakryté zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

10 1 € 96,–/Kč 2465,–

Pracovní soft shellová bunda
320g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček, ergonomicky střižené
rukávy, prodloužená záda, po celé délce 
skrytý zip s ochranou brady a klopou proti 
větru, boční kapsy na zip, náprsní kapsa,
vnitřní kapsa, kapsa na mobil uvnitř, refl exní 
prvky na rukávech a na zadní straně, zakryté
zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 81,50/Kč 2095,–
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02.0827 James & 
Nicholson | JN 827

02.0832 James & 
Nicholson | JN 832

02.0835 James & 
Nicholson | JN 835

02.0856 James & 
Nicholson | JN 856

02.0828 James & 
Nicholson | JN 828

02.0833 James & 
Nicholson | JN 833

02.0834 James & 
Nicholson | JN 834

02.0855 James & 
Nicholson | JN 855

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

Pracovní tričko
165g/m², 100% polyester
lemy v kontrastních barvách,
vyrobeno z pohodlného lehkého 
materiálu, který je rychleschnoucí 
a velmi prodyšný
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 1 € 16,40/Kč 420,–

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna, lemování: 100 polyamid
Cordura®
odolný materiál, několik multi-
funkčních kapes, vyztužené švy, 
refl exní prvky a elastický pas s
poutky na pásek, ve třech různých
provedeních (krátké, střední a
dlouhé kalhoty)
25 – 26 – 27 – 28 – 46 – 48 – 50 – 
52 – 54 – 56 – 58 – 94 – 98 –
102 – 106 – 110

20 1 € 63,–/Kč 1615,–

Pracovní kraťasy
260g/m², 65% polyester, 35%
bavlna, lemování: 100% polyamid
pracovní kraťasy se 2 kapsami na
zip a několika dalšími kapsami,
kapsy jsou vyztužené Cordurou®, 
pas kalhot je elastický s několika
poutky, z vysoce kvalitního a
odolného materiálu
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 
56 – 58 – 60

20 1 € 41,50/Kč 1065,–

Pánská pracovní fl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
protižmolkující microfl eece 
nenáročný na údržbu, po stranách
elastické soft shellové vklady v
kontrastní barvě, stojáček, skrytý
zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

Pánské pracovní polo
165g/m², 100% polyester
pletený límeček s pruhy v
kontrastních barvách, kontrastní 
lemování a 3 knofl íčky, pohodlný
lehký materiál, který je rychle-
schnoucí a odvádí vlhkost od těla
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 1 € 21,50/Kč 555,–

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna, lemování: 100% polyamid
Cordura®
nastavitelný lacl, elastický pas s
několika poutky, oblast kolen vy-
ztužená Cordurou®, 2 kapsy na zip
a mnoho dalších kapes na různé
nástroje, refl exní prvky na přední i
zadní straně z vysose kvalitního a
odolného materiálu
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 
56 – 58 – 60

10 1 € 73,–/Kč 1875,–

Pracovní 3/4 kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35%
bavlna, lemování: 100% polyamid
pracovní 3/4 kalhoty s několika
kapsami, elastický pas s několika
poutky, oblast kolen vyztužená
Cordurou®, na zadní straně refl exní 
prvky, vyrobeny z vysoce kvalitní-
ho a odolného materiálu
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 
56 – 58 – 60

20 1 € 57,–/Kč 1460,–

Dámská pracovní fl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
lehce zúžený střih, protižmolkující 
microfl eece nenáročný na údržbu, 
po stranách elastické soft shellové
vklady v kontrastní barvě, stojá-
ček, skrytý zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

* tato barva dostupná jen u 02.0824, 02.0825, 02.0844, 02.0845

new

new

white/carbon

black/black*

black/carbon

carbon/black

stone/black

dark green/black

red/black

royal/navy

navy/navy
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02.0842 James & 
Nicholson | JN 842

02.0822 James & 
Nicholson | JN 822

02.0825 James & 
Nicholson | JN 825

02.0845 James & 
Nicholson | JN 845

02.0841 James & 
Nicholson | JN 841

02.0821 James & 
Nicholson | JN 821

02.0824 James & 
Nicholson | JN 824

02.0844 James & 
Nicholson | JN 844

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Sommer Soft
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

mer Soft
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

Sommer Soft shell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

mer Softsh
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

Dámský  fl eece
Damen Fleece
Damen Fleece
Ladies‘ FadiesDamen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece

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

Pánská pracovní fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
stojáčkek, 2 boční kapsy na zip, kapsa na 
rukávu, přední zip s ochranou na bradu, na
rukávech a bocích elastické panely v kon-
trastní barvě, vyrobena z příjemného teplého 
materiálu, který je nenáročný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

25 1 € 40,50/Kč 1045,–

Pracovní vesta
250g/m², vnější vrstva: 65% polyester, 35% 
bavlna, vnitřní vložky: 100% polyamid
stojáček, vyztužená ramenní část, krytý přední 
zip, větrací otvory na zádech, boční kapsy, 
náprsní kapsa a vnitřní kapsu na zip, vnitřek
límečku z měkkého mikrofl eecu, vesta je 
vyrobena z robustní smíšené tkaniny, která je 
odolná vůči větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

Pracovní soft shellová vesta
100% polyester
stojáček, vyztužené ramenní části, krytý před-
ní zip, refl exní prvky, boční kapsy na zip, ná-
prsní kapsa, vnitřní kapsa a kapsa na mobilní 
telefon, vnitřek límečku z měkkého materiálu, 
prodyšný materiál (2.000g/m²/24h), který je
odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 74,50/Kč 1910,–

Letní pracovní soft shellová bunda
100% polyester
stojáček, přední zip, vyztužené ramenní švy, 
několik multifunkčních kapes, na zádech a ru-
kávech refl exní prvky, vyrobena z prodyšného 
materiálu (2.000g/m²/24 h), který je odolný
vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 66,–/Kč 1695,–

Dámská pracovní fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
mírně vypasovaný střih, stojáček, 2 boční 
kapsy na zip, kapsa na rukávu, přední zip s 
ochranou na bradu, na rukávech a bocích
elastické panely v kontrastní barvě, vyrobena 
z příjemného teplého materiálu, který je
nenáročný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 40,50/Kč 1045,–

Pracovní bunda
vnější vrstva: 65% polyester, 35% bavlna, 
vnitřní vložky: 100% polyamid
stojáček, náprsní kapsa, vyztužená ramenní 
část, boční kapsy, krytý přední zip, větrací 
otvory na zádech, vnitřek límečku a rukávů
vyroben z měkkého mikrofl eecu, robustní a 
odolná smíšená tkanina, která je odolná vůči
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 70,–/Kč 1795,–

Pracovní soft shellová bunda
100% polyester, vnitřní vložky: 100% 
polyamid
stojáček a odnímatelná kapuce, vyztužené 
ramenní části, krytý přední zip, boční kapsy
na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa a kapsa
na mobilní telefon, na rukávech a zádech jsou
refl exní prvky a na zádech zip pro dekoraci,
límeček a manžety jsou z vnitřní části z
měkkého materiálu, bunda je vyrobena z pro-
dyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je
odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

10 1 € 97,–/Kč 2495,–

Letní pracovní soft shellová bunda
100% polyester
stojáček, přední zip, vyztužené ramenní švy, 
několik multifunkčních kapes, refl exní prvky
na zádech a rukávech, vyrobena z prodyšného 
materiálu (2.000g/m²/24 h), který je odolný
vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 85,–/Kč 2190,–
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0202.09292920000 JaJ mes &&
NiNichchololson n | JNJ  920

03.6621
Myrtle Beach | MB 6621

0202.0080800 James & 
Niichchololson || JNJ  800

02.008080080002 James & 
Nichhhhololsoson nn nn | JN 802

02.0922 Jammememeemesss & &
NNiN cholson | JN 999992222

0202020222.0.0.0.0. 866686868 777 JaJJJ mes & &&&&
NiN chchchchcholololollsosososos nn nn |||| JNN 867777

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

Pánské pracovní tričko
180g/m², bavlna, hladký úplet
Pánské pohodlné pracovní tričko. dvojitě prošito a má lem u
krku. z vysoce kvalitního materiálu, udržujesi svůj tvar. Barev-
né tričko doporučujeme prát na 60° a bílé na 95°.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

100 10 € 14,40/Kč 370,–

Dámské pracovní tričko
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
Dámské mírně zúžené pracovní tričko. Dvojitě prošito a má
lem u krku. Barevné tričko doporučujeme prát na 60° a bílé
na 95°.
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 14,40/Kč 370,–

Pánské tričko s náprsní kapsou
180g/m², 100% česaná bavlna
Pánské tričko s náprsní kapsou a kulatým výstřihem s elasta-
nem. dvojitě prošito na krku, ramenou a průramcích. Z materi-
álu, který si udržuje svůj tvar. Doporučujeme prát na 60°.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 10,–/Kč 255,–

Polo tričko s náprsní kapsou
200g/m², 100% česaná bavlna
Pánské polo s náprsní kapsou. na ramenou a průramcích dvo-
jitě prošito a má boční rozparky a knofl íčky ve stejné barvě. 
Na rukávech a límečku je žebrovaný lem. Z materiálu, který si
udržuje svůj tvar. Doporučujeme prát na 60°.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,40/Kč 445,–

Dámské pracovní polo s kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
lehce vypasovaný střih, léga s 4 knofl íčky, pletené manžety a
límeček, lemovka kolem krku, náprsní kapsa s klopou a knofl í-
kem, uzpůsobeno pro snadný potisk a výšivku (látka u kapsy i
u etikety), lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 20,40/Kč 525,–

6 panelová pracovní čepice
65% polyester, 35% bavlna
pracovní čepice, trvanlivý, odolný materiál, 6 vyšívaných vět-
racích otvorů, 6 ozdobných šicích linek na vrcholu, vyztužené 
čelo, polstrované potítko, spona v matné stříbrné s kovovým 
očkem
onesize

144 24  € 7,40/Kč 190,–

new

black

graphite

grey heather

ash

khaki

dark green

red

royal

navy

white

black

carbon

stone

dark green

green

sun yellow

red

pink

royal

atlantic

navy

black

carbon

grey heather

dark green

orange

red

light blue

royal

navy

white

black

graphite

grey heather

ash

khaki

dark green

red

royal

navy

white

black

carbon

dark grey

grey heather

stone

brown

dark green

lime green

gold yellow

orange

red

wine

aqua

royal

navy

turquoise
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02222.0.088866666
James & Nicholson | JN 866

022.0000868665555
Jamess s & && & & Nichhhholo son || JNJNJNJN 865

02222.0830
JaJaJJamemeemees & Nicholson | JN 830

0202 0.08228 9
JaJaJJaJames && && Nicholson | JN 829

020020 .0838
Jaamemmemes & Nicholson | JNJN 8838

02.0837
James & Nicholson | JN 837

P lyester/Baum-

wolle MischgewebePolyester/Cotton 
Polyester/Baum-
Polyester/Baum-

lle Mischgewe
le Mischgewelyester/Colyester/Baum

olyester/Baum
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0838 
James & Nicholson | JN 838
Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pánské pracovní tričko, úzký elastický lem kolem
krku a výstřih do véčka, z odolného materiálu, lze
prát na 60°, vhodné pro sušení v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 14,30/Kč 370,–

02.0837 
James & Nicholson | JN 837
Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
dámské mírně vypasované pracovní tričko, tričko 
má úzký elastický lem kolem krku a výstřih do
véčka, z odolného materiálu, lze prát na 60°,
vhodné pro sušení v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 14,30/Kč 370,–

02.0866 
James & Nicholson | JN 866
Pánské pracovní polo s dlouhým rukávem a 
kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletený límeček, léga s 3 knofl íčky, manžety na
rukávech s elastanem, náprsní kapsa s klopou
a knofl íkem, uzpůsobeno pro snadný potisk a 
výšivku (látka u kapsy i u etikety), lze prát na
60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 10 € 22,80/Kč 585,–

02.0865 
James & Nicholson | JN 865
Dámské pracovní polo s dlouhým rukávem a
kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
lehce vypasovaný střih, pletený límeček, léga s
4 knofl íčky, manžety na rukávech s elastanem,
náprsní kapsa s klopou a knofl íkem, uzpůsobeno
pro snadný potisk a výšivku (látka u kapsy),
lemovka kolem krku, lze prát na 60° a sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 22,80/Kč 585,–

02.0830 
James & Nicholson | JN 830
Pánské pracovní
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 3 kno-
fl íčky, materiál udržující svůj tvar, lemovka kolem
krku, možno prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

02.0829 
James & Nicholson | JN 829
Dámské pracovní polo tričko
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 4
knofl íčky, materiál udržující svůj tvar, lemovka
kolem krku, boční rozparky, možno prát na 60°
a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–
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02.002225
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02.0803 Jaaaammem s & 
Nicccholson | JJJNJJ  803

02.0008383838 11 JJJaJaJaJ mem ss & & 
Nicholllssosoososos nnnn ||||| JJNJJ 88313

020222020 .0.08484848 00 JaJaJaJaamem ss & &
Nicchhhchhooolsoon || JNJNNN 84040400

022 00.00836 James &
Nicholson | JN 8836

00200 .092244 JaJaaammmem s s &&
NiNNNiiccchcholsonn || JNJNNN 999992424

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

Pracovní polo tričko
200g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pánské pracovní polo pletený límeček, boční rozparky a 
knofl íčky ve stejné barvě. Na ramenou je dvojitě prošito, 
odolný materiál, nenáročný na údržbu. Vhodné do práce a pro 
volný čas.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 13,90/Kč 355,–

Pánské pracovní polo tričko
220g/m², 100% předepraná česaná bavlna, piqué bavlna
Pánské pracovní polo, dvojitě prošito a má pletené manžety 
a límeček. Barevné tričko doporučujeme prát na 60° a bílé
na 95°.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10  € 19,60/Kč 505,–

Dámské pracovní polo tričko
220g/m², 100% česaná bavlna, piqué bavlna
Dámské mírně zúžené pracovní polo dvojitě prošito a má 
pletené manžety a límeček. Barevné tričko doporučujeme prát 
na 60° a bílé na 95°.
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 19,60/Kč 505,–

Pracovní mikina s 1/2 zipem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Pánská pracovní mikina s 1/2 zipem, pružný
žebrovaný lem. Doporučujeme prát na 60°.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 34,–/Kč 875,–

Pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
pracovní mikina s kulatým výstřihem, na 
spodním lemu a rukávech elastické žebrované
manžety, z příjemného materiálu, lze prát na
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 25,20/Kč 650,–

Mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Mikina se stojáčkem má 2 boční kapsy se
skrytým zipem. Spodní lem a manžety jsou 
žebrované a elastické. Mikina má po celé své
délce zip s kovovým jezdcem. Doporučujeme
prát na 60°.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 37,50/Kč 960,–

Mikina s náprsní kapsou
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Pánská mikina s náprsní kapsou a lemem u 
krku, na ramenou, krku a průramcích dvojitě
prošita, vyrobena z kvalitní 3vrstvé tkaniny. 
Doporučujeme prát na 60°.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 25,90/Kč 665,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská pracovní bunda z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
stojáček se skrytým zipem s ochranou brady a klopou proti 
větru, teplá a měkká tkanina v melírovaném vzhedu, snadná
na údržbu, vnější strana v pleteném vzhledu, vnitřní strana
načechraná, elastické soft shellové vklady na bocích ramenou 
a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 36,–/Kč 925,–

Pánská pracovní vesta z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
stojáček, po celé délce skrytý zip s ochranou brady a klopou 
proti větru, elastické soft shellové vklady na bocích ramenou a
rukávech, 2 boční kapsy se skrytým zipem, teplá a měkká tka-
nina v melírovaném vzhedu, snadná na údržbu, vnější strana v
pleteném vzhledu, vnitřní strana načechraná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 48,–/Kč 1230,–

Dámská pracovní vesta z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
lehce zúžený střih, stojáček, po celé délce skrytý zip s ochranou 
brady a klopou proti větru, elastické soft shellové vklady na bo-
cích ramenou a rukávech, 2 boční kapsy se skrytým zipem, teplá 
a měkká tkanina v melírovaném vzhedu, snadná na údržbu,
vnější strana v pleteném vzhledu, vnitřní strana načechraná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1  € 48,–/Kč 1230,–

Pracovní bunda s odepínatelnými rukávy
vnější vrstva: 100% oxford polyester, střední 
vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
polyamid
pánská pracovní bunda s odepínatelnými 
rukávy na zip, 2 velké náprsní kapsy, kapsu na
mobilní telefon a tužku, kapsu na rukávu, 2
prostorné vnitřní kapsy a refl exní lemování na
rukávech, na rukávech a v pase jsou pletené
lemy, zip je umístěn v podšívce pro možnost
snadného potisku nebo výšivky, bunda má
vnitřek límce z teplého mikrofl eecu, materiál
je odolný vůči větru a vodě (600 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 87,–/Kč 2235,–

Pilotní bunda 3 v 1
vnější vrstva: 60% polyester, 40% bavlna, 
fl eece, prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 
100% polyester
Pánská pilotní bunda 3 v 1, odnímatelné
rukávy a límeček, 2 velké náprsní kapsy, kapsu 
na mobilní telefon, 2 boční kapsy, kapsu na
rukávu, 2 vnitřní kapsy a refl exní prvky na 
zádech a ramenou, v pase a na rukávech jsou
pletené lemy, díky zipu v podšívce lze bunda
snadno vyšít, bunda má vnitřní vestu na zip,
která se dá odepnout, bunda je vyrobena 
z materiálu, který odpuzuje nečistoty a je
odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,50/Kč 2295,–

6 panelová pracovní čepice
100% bavlna
6 panelová pracovní čepice ve stylu JN oděvů,
čepice má 6 vyšívaných větracích otvorů, la-
minované přední panely, vnitřní polstrovanou
čelenku a kovovou sponu v matné stříbrné 
barvě, odolná tkanina
onesize

144 24 € 9,30/Kč 240,–

Pletená čapka melanž
44g, Svrchní materiál: 100% polyester
Vnější strana pletená, vnitřní strana a široký
lem fl aušově měkké drsněné
onesize

100 10 € 7,10/Kč 182,–
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20.K889999
Kariban | KK8K8K 8989

22202 .K8855555
Kaaaariban | KK8K 888588

25.8010
SOL'S | Gala

255.0.0599
SOL'L S S | Gala Kiddddss

20.K66626 4
Kariban | K66244

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

20.K889 
Kariban | K889
Dětský zástěra
280g/m², 100% bavlna
zástěra s nastavitelnou přezkou,
vpředu dvojité kapsy, délka: 60 cm,
šířka: 44 cm
onesize

50 10 € 9,60/Kč 245,–

20.K885 
Kariban | K885
Zástěra
280g/m², 100% bavlna
zástěra s nastavitelnou přezkou,
velikost: délka: 90 cm, šířka: 76 cm,
velikost kapes: délka: 20 cm, šířka:
31,5cm
onesize

50 10 € 12,90/Kč 330,–

Zástěra s laclem a kapsami
240g/m², 65% polyester, 35% bavlna
zástěra pro dospělé, s nastavitelným laclem, velká kapsa se 2
přihrádkami. Rozměry: 90x75 cm.
onesize

50 10 € 12,40/Kč 320,–

Dětská zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Dětská zástěra s laclem, velká přední kapsa se 2 přihrádkami,
délka laclu nastavitelná pomocí kovové spony. Rozměry:
64x47 cm.
onesize

50 10  € 8,80/Kč 225,–

Vesta s kapsami
65% polyester, 35% bavlna
Vesta s kapsami a zaobleným spodním lemem, přední straně 
4 kapsy: 3 kapsy s patkou a 1 náprsní dvojlůžkovou kapsu s
patkou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5  € 24,30/Kč 625,–
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39.011500
PrPrememieier r || PRPR151511 000

39.0158
Premier | PR158

3939.0.01515544
Prememier ||| PRP 155444

39.0155
Premier | PRPR155

F blich passende

fi nden Sie auf Seite 250
Shirts and blouses in 

Farblich passende
Farblich passende

matching colours can
Hemden und Blusen
Hemden und Blusen

be found at page 250
finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250Barevně ladící košileFarblich passende

Farblich passende

H mden und Blusen
H mden und BluseShirts and blouses in

Shirts and blouses i
Farblich passende 
Farblich passende 

ch passende 
ch passende 

atching colours can
atching colours can

Hemden und Blusen
mden und

Hemden und Blusen
d n und

najdete na straně 250

finden Sie auf Seite 250
fi den Sie auf Seite 250matching colours can 
matching colours can 
Hemden und Blusen 
Hemden und Blusen
Hemden und Blusen
Hemden und Blusen

finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250

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

39.0150 
Premier | PR150
Zástěra s laclem „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
s laclem a stahovací sponou, lacl
je dlouhý 90 cm, délka zástěry 86
cm, šířka 72 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 11,75/Kč 300,–

39.0158 
Premier | PR158
Dlouhá zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka 90
cm, zástěra má v přední části kla-
sickou kapsu s kapsou na propisku,
délka zástěry 80 cm, šířka 90 cm,
lze prát na 60°, průmyslové mytí 
85°
onesize

72 6 € 12,80/Kč 330,–

39.0154 
Premier | PR154
Zástěra s laclem a kapsou 
„Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
s laclem a stahovací sponou, lacl je
dlouhý 90 cm, zástěra má velkou
přední kapsu, délka zástěry 50 
cm, šířka 80 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 12,20/Kč 315,–

39.0155 
Premier | PR155
Zástěra do pasu s kapsou „Co-
lours“
195g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka je
dlouhá 90 cm, zástěra má v přední 
části 3 kapsy, délka zástěry 33
cm, šířka 60 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 6 € 10,20/Kč 260,–
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3393 .0151 1
Prreemmier || PRP 15511

3939.0.0000656577
PPrPrP ememiieiei rr | PPR657

393 .0730
Premmmmieiieier | PR730

39.0750
Premier | PR757 00

393 .07440
Preemier || PRPR7740

fi nden Sie auf Seite 250
Shirts and blouses in 

Farblich passende
Farblich passende

matching colours can
Hemden und Blusen
Hemden und Blusen

be found at page 250
finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250Barevně ladící košileFarblich passende

Farblich passende
Shirts and blouses in
Shirts and blouses i

Farblich passende 
Farblich passende 

ch passende 
ch passende 

atching colours can
atching colours can

Hemden und Blusen
mden und

Hemden und Blusen
d n und

najdete na straně 250

finden Sie auf Seite 250
fi den Sie auf Seite 250matching colours can 
matching colours can 
Hemden und Blusen 
Hemden und Blusen
Hemden und Blusen
Hemden und Blusen

b foub foufinden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250
finden Sie auf Seite 250

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

39.0151 
Premier | PR151
Zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
se šňůrkou na zavázání. šňůrka je
dlouhá 90 cm, délka zástěry 50
cm, šířka 80 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 10,80/Kč 280,–

39.0657 
Premier | PR657
Kuchařský rondon
65% polyester, 35% bavlna twill
Easy Care kuchařský rondon s dlou-
hým rukávem, překryv 10 knofl íků, 
unisex velikost, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 6 € 27,90/Kč 720,–

Dámská business kravata
100% polyester, plátno
rozměry: 140x25 cm, kravata je vhodná pro sítotisk a lze prát
v pračce
onesize

48 12 € 14,–/Kč 360,–

Saténová kravata „Colours“
100% polyester
z lesklého saténu, rozměry: 144x8,5 cm, lze prát v pračce,
podobné artikly: 39.0730 a 39.0740
onesize

72 12  € 12,40/Kč 320,–

Dámský šifónový šátek „Colours“
40g/m², 100% polyester šifon
rozměry: 98x16,5 cm, doporučujeme prát v ruce
onesize

48 12  € 11,90/Kč 305,–
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30.340X Result 
Work-Guard | R340X

30.341X Result
Work-Guard | R341X

30.344X Result 
Work-Guard | R344X

30.347X Result 
Work-Guard | R347X

30.348X Result
Work-Guard | R348X

30.349F Result 
Work-Guard | R349F

30.337X Result 
Work-Guard | R337X

30.339X Result
Work-Guard | R339X

30.342F Result
Work-Guard | R342F

30.342M Result
Work-Guard | R342M

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

30.340X Result Work-Guard | R340X
Pracovní boty Defence
svrchní vrstva: kůže, mezipodešev: ocelové stélky, podrážka: polyurethan, špice: ocel; ocelová špice,
ocelová mezipodešev, černá podšívka ze síťoviny uvnitř kotníku, polstrovaný jazyk, absorpce energie
paty, polyuretanová podrážka, voděodolná kůže, SRC protiskluzná podrážka, odolnost proti oleji, 
oranžovo-černé tkaničky + náhradní sada v oranžovo-černé, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRC
40 – 48

8 1 € 35,–/Kč 900,–

30.341X Result Work-Guard | R341X
Pracovní boty Stealth
svrchní vrstva: mikrovlákno, podrážka: guma, špice: ocel; ocelová špice, kompozitní mezipodešev pro
ochranu chodidla, podpora kotníku, polstrovaný jazyk a manžeta, gumová podrážka, svrchní vrstva 
z voděodolného mikrovlákna, antistatické, podšívka ze síťoviny, černo-bílé tkaničky a náhradní sada 
černo-oranžových, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRA
40 – 47

8 1 € 56,–/Kč 1435,–

30.344X Result Work-Guard | R344X
Bezpečnostní obuv „Strider“
Svrchní materiál: Kůže nubuk, mezipodešev: Ocel, podrážka: Guma; Antistatická, zesílení v oblasti
kotníku, polstrovaný okraj a jazyk, ochrana proti poškrábání, náhradní tkaničky, EN 20345:2011 S1P
41 – 47

8 1 € 81,50/Kč 2095,–

30.347X Result Work-Guard | R347X
Lehké pracovní tenisky Safety Shield Lightweight
svrchní vrstva: mikrovlákno, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma (EVA), špice: kompozitní z 
polykarbonátu; kompozitní mezipodešev pro ochranu chodidla, polstrovaný jazyk, antistatické, SRC 
protiskluzná gumová podrážka, odpružené no-tie tkaničky, refl exní detaily, lehký sportovní design, 
pevné a odolné zpracování, absorpce energie paty, lehká polykarbonátová kompozitní špička, splňují 
normu EN 20345:2011 S1P SRC
40 – 47

8 1 € 68,–/Kč 1745,–

30.348X Result Work-Guard | R348X
Lehké pracovní tenisky
svrchní vrstva: polyuretan a odolná síťovina, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma (EVA), špice:
kompozitní z polykarbonátu; polykarbonátová kompozitní špička, kompozitní mezipodešev pro
ochranu chodidla, lehký sportovní design, prodyšné, polstrovaný jazyk, gumová podrážka (EVA), 
SRC protiskluzná podrážka, refl exní detaily, antistatické, podšívka ze síťoviny, žluto-černé tkaničky 
a náhradní sady v šedo-žluté a černo-šedé, průměrná hmotnost páru: 1 kg, splňují normu EN 
20345:2011 S1P SRC
41 – 47

8 1 € 62,–/Kč 1590,–

30.349F Result Work-Guard | R349F
Dámské pracovní tenisky
svrchní vrstva: polyuretan a odolná síťovina, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma (EVA), špice:
kompozitní z polykarbonátu; polykarbonátová kompozitní špička, kompozitní mezipodešev pro
ochranu chodidla, lehký sportovní design, polstrovaný jazyk, gumová podrážka (EVA), SRC protisk-
luzná podrážka, refl exní detaily, antistatické, podšívka ze síťoviny, růžové tkaničky a náhradní sady v
růžovo-černé a růžovo-šedé, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRC
36 – 42

8 1 € 60,–/Kč 1540,–

30.337X Result Work-Guard | R337X
Bezpečnostní obuv „Spark“
Svrchní materiál: Kůže nubuk, mezipodešev: Vlákno kevlar, podrážka: Guma, Ochranná špička: Ocel; 
Antistatická, SRC proti uklouznutí, odpružení v oblasti pat, polstrovaný jazyk, sportovní střih, EN 
20345:2011 S1P
40 – 47

8 1 € 64,–/Kč 1640,–

30.339X Result Work-Guard | R339X
Pracovní boty Blackwatch
svrchní vrstva: nubuk kůže a mesh, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma, špice: ocel; odolné
proti skluzu/oleji, antistatické, zatahovací smyčka, refl exní prvky, vyztužený polstrovaný jazyk a 
manžeta, oděruvrdorná špice, vysoká absorpce energie v oblasti paty, prodyšné, voděodolné, splňují 
normu EN 20345: 2011 S3 SRC
40 – 47

8 1 € 69,–/Kč 1775,–

30.342F Result Work-Guard | R342F
Bezpečnostní obuv „Refl ect“
Mezipodešev: Kevlar, Ochranná špička: Ocel; Antistatická, 360° zesílení v oblasti kotníku, polstrova-
ný okraj a jazyk, lehce cementovaná podešev z gumy, náhradní tkaničky, EN 20345:2011 S1P SRA
37 – 42

8 1 € 64,–/Kč 1640,–

30.342M Result Work-Guard | R342M
Bezpečnostní obuv „Refl ect“
Mezipodešev: Kevlar, Ochranná špička: Ocel; Antistatická, 360° zesílení v oblasti kotníku, polstrova-
ný okraj a jazyk, lehce cementovaná podešev z gumy, náhradní tkaničky, EN 20345:2011 S1P SRA
41 – 47

8 1 € 64,–/Kč 1640,–
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303 .300X Resultt 
WWWoWW rk-Guard | R300X0X

33033 .305X ReeeeR suuult
Worrkkr -Guardd | R30333 5X

3033303 .3335353535XXX ReReReesusulltt 
WoWorrkr -G-GGGuauauaardrdr |||| RRRR33333 5X5X5X5X

30303 .306X Result 
WoWoWoWoW rrkrkr -Guard |||| R306X

3030303030.3.3.3.330909XXX
ReResusullttlt WWWWWWWWorororooro kkk-k Guard | R3099999XXXXXX

3030.3.3100X
ReResuult WWoro k-Guard | R310X

30303 .3.3 808XX
ReResusultt WWWWWororororoork-k-k-k--GuGuGuarard d | | R3R333330808XXXXX

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

Pilotní bunda
vnější vrstva: 320g/m² 100% oxford po-
lyester s PVC vrstvou, podšívka: 190T 100%
polyester, výplň: 160g/m² 100% polyester
bunda se stojáčkem má několik předních
kapes, kapsu na rukávu, refl exní prvky a 
podlepené švy. Na rukávech jsou elastické 
žebrované manžety v kontrastní barvě. Má
fl eecovou podšívku, z materiálu, který je 
odolný vůči větru a vodě (3,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 50,–/Kč 1280,–

Dlouhý pracovní kabát
275g/m², vnější vrstva: 100% 300D oxford
polyester s PVC vrstvou, podšívka: 100%
210T polyester, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem má odnímatelnou kapuci,
dvoucestný zip, 2 velké přední kapsy, náprsní 
kapsu a podlepené švy, na rukávech jsou
nastavitelné manžety na suchý zip, na rame-
nou je refl exní lemování, z vysoce kvalitního 
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(2,000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 63,–/Kč 1620,–

Pracovní kraťasy
vnější vrstva: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna
velké přední kapsy, boční kapsy, kapsu na mobil, zadní kapsu
na pravítko, poutko na kladívko a refl exní prvky, elastický pas 
s poutky a zapínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, z vysoce 
odolného materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 26,50/Kč 680,–

Pracovní kalhoty
hlavní tkanina: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna, kon-
trastní tkanina: 210g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, boční kapsu, kapsu na nářadí, vyztužená
kolena, refl exní prvky a trojitě prošité švy, mají elastický pas 
s poutky a zapínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, z vysoce 
kvalitního materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 5  € 44,50/Kč 1145,–

Pracovní kalhoty
vnější vrstva: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna
velké boční kapsy, kapsu na mobil, zadní kapsu na pravítko,
poutko na kladívko a refl exní prvky, elastický pas s poutky 
se zapína pomocí zipu a 1 knofl íčku, jsou vyrobeny z vysoce
odolného materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 10  € 34,50/Kč 890,–

Workwear Gilet „X-Over“
Vnější materiál: 140g/m² 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester fl eece
Odolná proti větru, nastavitelná kapuce se 
stojáčkem, vnitřní ochrana proti větru, ochra-
na brady, černé detaily na ramenou a bocích,
náprsní kapsa se zipem, vnitřní kapsa, velké 
kapsy, žluté kontrastní švy, elastický pas, 
přístup k zušlechtění v bočním švu uvnitř
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 47,50/Kč 1225,–

Zateplená pracovní vesta
275g/m², vnější vrstva: 100% 300D oxford 
polyester s PVC vrstvou, podšívka: 100%
210T polyester, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem má 2 přední kapsy, 
náprsní kapsu, podlepené švy, refl exní prvky 
a dvoucestný zip s vnitřní klopou. z vysoce 
kvalitního materiálu, který je odolný vůči větru 
a vodě (2,000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 44,50/Kč 1145,–
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30.12444X X ReReeeeesus lt 
Woorkrkrkrk-G-Guaarddrd || RRRRR124X

3000 33.331115X Result
Work-G-Guard | RR315X5X5X5X

3000.3.33326XXXXX
ReR sulltlt ||| RRRR32323226X6X6X6X

30303030.1118XXXXXX
ReResult || RRR111111 8X8X

30.00071X
Result Work-Guard | R71X

30.072X
Result Work-GGuGuGuarrd dd | R72X2XXX

nSoft shell Sweatshirt 
S ftshell Sweater

ftshell Sweat

Combination
Kombination
Kombinationkombinace mikiny a

Soft shell Sweater
ftshell Sweate

Soft shell Sweatshirt
Soft shell Sweatshirt

Soft shell Sweater 
Soft shell Sweater 
Soft shell Sweater
Soft shell Sweater

ftshellubinatiobinatiKombinatioKombinatioombinatioombinatio

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

Pracovní soft shellová bunda
340g/m², 93% polyester, 7% elastan
se stojáčkem, má 2 velké přední kapsy, náprsní kapsu a kapsu
na rukávu. Bunda má zpevněnou část v oblasti loktů a ramen
pro větší odolnost při práci. Na ramenou jsou lemy v kontrast-
ní barvě. Ve spodní části bundy je ozdobné gumové logo, z 
prodyšného materiálu (1, 000g/m²/24 hod), který je odolný 
vůči větru a vodě (8,000 mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 54,–/Kč 1385,–

Elastická bunda
hlavní materiál: 380g/m² 3 vrstvý materiál, vnější vrstva: 80%
polyester 20% bavlna, kontrastní materiál: 94% polyester
ripstop, 6% elastan, TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester microfl eece
se stojáčkem, má 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu a oz-
dobné panely ze soft shellu. Na rukávech a spodním lemu jsou 
výrazné žebrované elastické manžety. Z prodyšného materiálu 
(1,000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 63,–/Kč 1620,–

Pracovní bunda
200g/m², vně/podšívka/vatování 100% polyester
vodní sloupec 1.500mm, prodyšnost 2.000g/m² za 24h,
vysoký stojací límec zateplený fl eecem, odnímatelná kapuce,
dvoucestný zip, 4 vnější kapsy, 2 vnitřní kapsy, lepené stehy, 
léga proti větru s druky, refl exní detaily, stahovací okraj,
prodloužená záda, prošívaná podšívka s fl eece, neutrální 
velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 66,–/Kč 1695,–

3 vrstvá soft shellová bunda s kapucí
310g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapuci a náprsní kapsu. Na rukávech
jsou panely v kontrastní barvě a nastavitelné manžety na su-
chý zip. Z prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který
je odolný vůči větru a vodě (8,000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 64,–/Kč 1640,–

Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
vnější vrstva: 600D oxford taslan s PU vrstvou, vnitřní vrstva: 
160g/m² tepelně izolační polyesterové vlákno, podšívka:
190T Taff eta®
se stojáčkem, má několik kapes, zesílené švy a refl exní lemy. 
Po celé své délce zip, který je krytý légou s patenty. Na 
rukávech jsou elastické žebrované manžety. Díky odnímatel-
ným rukávům se dá jednoduše přeměnit na pracovní vestu. Z
kvalitního a vysoce odolného materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 63,–/Kč 1620,–

Pracovní parka
vnější vrstva: 600D oxford taslan s PU vrstvou, vnitřní vrstva: 
160g/m² tepelně izolační polyesterové vlákno, podšívka:
190T Taff eta®
se stojáčkem, má několik kapes, zesílené švy a refl exní lemy.
Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip. Má po
celé své délce zip, který je krytý légou s patenty. Z kvalitního
a vysoce odolného materiálu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 67,–/Kč 1720,–
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212212111212 000.0100100MMM
Russell | 010M000

1222222.0.0.014144144MMMMMMMM
Ruusselllllll ||| 001100 4MM4

12.018888MMM
Russell | 0188MM

1212.0.000020020 MMMM
RuRuRuRuuussssssssss elelee ll || 00000022M2M22

121212.000010101MMM
RuuuuuuR sssssssssellelelele l ll ll ||| 00000000000 1M1M11M1M1
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
dvojitě prošité průramky, poutko na zádech, odolná tkanina,
možnost sušit v sušičce, lze prát 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3 € 12,40/Kč 320,–

Pracovní vesta
260g/m², vnější vrstva: 65% polyester, 35% bavlna, pro-
střední a vnitřní vrstva: 100% polyester
zapínání na zip, prodloužená záda, pokrytí vrstvou DuPont™
Tefl on® proti promokání, velké kapsy, lze na 60° a sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 50,–/Kč 1285,–

Pracovní 3 vrstvá soft shellová bunda
400g/m², vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
odolná voděodolná vrstva DuPont™ Tefl on®, na zadní části 
lemu, kolenou a ramenech černé kontrastní panely, v přední 
část 2 kapsy na zip a robustní YKK zip se stahovací šňůrkou,
prodyšný materiál (5 000g/m²/24h), ktreý je odolný vůči 
větru a vodě (5 000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 93,–/Kč 2385,–

Pracovní keprové kraťasy
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna
zesílená látka na namáhaných místech, 2 zadní kapsy, kapsa
na pravé noze, kapsa na mobilní telefon, elastický pas, jeans
velikosti
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1 € 34,50/Kč 885,–

Pracovní keprové kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna
elastický pas, 2 zadní kapsy s klapkou, 2 boční kapsy, kapsa
na telefon a cargo kapsa na pravém stehně, dostupné v dél-
kách 32“ (12.B01M) a 34“ (12.C01M), velikosti: 30-46
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 37,–/Kč 950,–

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% zátěžové plátno
trojí prošití na namáhaných místech, YKK zip, odolný materiál 
potažený DuPontT Tefl onem®, praktické kapsy a kapsa na
mobil v pase, dostupné v délkách 30“ (12.A15M), 32“ (12.
B15M) a 34“ (12.C15M), velikosti: 30-46, lze prát na 60° a
sušit v sušičce
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 51,–/Kč 1315,–
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28.033X
Result Winter Essentials | RC033X

33.3040
Atlantis | Helpy

33.3050
Atlantis | Workout

33.3060
Atlantis | Freedom Refl ect

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

Pracovní polo
215g/m², 100% piqué bavlna
pánské pracovní polo, boční větrání, kovové knofl íčky s 
plastovým povlakem a náprsní kapsa, poutko na zádech a
průramky jsou dvojitě prošité, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3 € 21,10/Kč 540,–

Pracovní mikina s límcem
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pánská pracovní mikina, léga s 3, knofl íčky, dvojitě prošité
poutko na zádech a na rukávu elastický držák na pero, zadní 
část prodloužená, materiál odolný vůči zašpinění, lze prát na
60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 33,50/Kč 865,–

Pánská pracovní mikina
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pánská pracovní mikina, prodloužená záda, dvojitě prošité 
poutko na zádech a na rukávu elastický držák na pero, materi-
álu odolný vůči zašpinění, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 29,10/Kč 750,–

28.033X 
Result Winter Essentials | RC033X
Pletená čepice s podšívkou Thinsulate
340g/m², 100% polyakrylová příze
zesílené žebrování s ochranou proti vodě Scotchguard™,
variabilní manžeta, podšívka Thinsulate®, Thinsulate® štítek na
boku, lze prát
onesize

150 25 € 5,70/Kč 146,–

33.3040 Atlantis | Helpy
5 panelová kšiltovka
100% polyester, vnitřní lem: 65% polyester, 35% bavlna
zpevněný přední panel, obšité otvory, refl exní lem a knofl ík, 
nastavitelné zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 7,30/Kč 187,–

33.3050 Atlantis | Workout
Bezpečnostní čepice
100% akryl
dvouvrstvá čepice s refl exními proužky
onesize

200 50 € 4,85/Kč 125,–

33.3060 Atlantis | Freedom Refl ect
Multifunkční šátek
100% polyester
různé volby pro nošení, ideální na práci a sporty, refl exní 
stuha, rozměry: 49x25 cm
onesize

576 144 € 4,30/Kč 111,–
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25.1721
SOL'S | Mercuuruuu e Pro

25.1722
SOL'S | Signallll PPro

30.2200000000XXX
Resultl  Corore e || R2R2000XX

022.0.000022020202022 0000
JaJaJaJames sss & &&& & NiNiNiNicchcccholo sonn | JN 220000

02.081155
James & NNiN chollsos n | JNN 88151555

30.200J
Result Core | R200J

02.200K
James & Nicholson | JN 200K

02.815K
James & Nicholson | JN 815K

erfüllt EN 471
füllt EN 471

Klasse IIEN 471 class II
EN 471 třída II

Klasse IIlEN 471 třída IIerfüllt EN 4714
EN 471 class II
EN 471 class IIerfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 

Klasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse II erfüllt EN 471
füllt EN 471

Klasse IIEN 471 class II
EN 471 třída

Klasse IIl sse IEN 471 třída IIerfüllt EN 4714
EN 471 class II
EN 471 class IIerfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 
erfüllt EN 471 

Klasse IIKlasse IIKlasse IIKlasse II

passendes 

product for kidspadnoucípassendespassendesitablepassendepassendepassendepassende

dětský mod
product for kid
product for kid

Kindermodell
Kindermodell
Kindermodell
Kindermodell passendes itablee

product for kidspadnoucí passendespassendesblepassendepassendepassendepassende

dětský mod
product for kid
product for kid

Kindermodell
Kindermodell
Kindermodell
Kindermodell

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

25.1721 
SOL'S | Mercure Pro
Tričko s bezpečnostními prvky
150g/m², 100% polyester, síťovina,
EN20471 třída II certifi kace
kulatý výstřih, 2 vodorovné a 2 svis-
lé široké refl exní pásky pro optimální 
bezpečnost, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

100 5 € 16,15/Kč 415,–

25.1722 
SOL'S | Signal Pro
Polo s bezpečnostními prvky
150g/m², 100% polyester, síťovina,
EN20471 třída II certifi kace
úpletový límec, léga s 3 knofl íky, 2 
vodorovné a 2 svislé široké refl exní 
pásky pro optimální bezpečnost,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

50 5 € 21,10/Kč 545,–

Bezpečnostní vesta pro motoristy EN 471
120g/m², 100% polyester
šedé lemy, dva 5 cm refl exní pruhy, volný střih, splňuje ISO-
EN20471:2013 třídy 2
S/M – L/XL – XXL/3XL

50 10 € 4,40/Kč 113,–

Bezpečnostní vesta
100% polyester
bezpečnostní vesta z fl uorescenčního materiálu s refl exními 
pruhy, materiál je certifi kován EN 471 a je vhodný pro potisk.
Vesta může být zabalena do samostatného sáčku
onesize

100 1  € 4,70/Kč 121,–

Bezpečnostní vesta
100% polyester
bezpečnostní refl exní vesta pro dospělé
onesize

100 1  € 4,–/Kč 103,–

Bezpečnostní vesta pro juniory EN 471
120g/m², 100% polyester
šedé lemy, dva 5 cm refl exní pruhy, volný střih, splňuje EN-
1150-89-686-EEC třídy 2
4-6, 7-9, 10-12

50 10 € 3,80/Kč 98,–

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester pletený materiál
dětská bezpečnostní refl exní vesta
onesize

100 1  € 4,70/Kč 121,–

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
dětská bezpečnostní refl exní vesta
onesize

100 1  € 4,–/Kč 103,–
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303003 .11.1.1. 17177XXX
ReeR ssusultltltltltl || RRRR11117X

3030033333 .00.018118X
Ressuss lt | R18X

3030303 .2.22.2217171 XX
ReeResusultlt CCCorore e | R21777XX

30.211818881 XXXX
Resultt CCCCCorororore ee e | | R22181 XXXX

47.2204
Halfar | 1812204

47.2205
Halfar | 1812205

47.2206
Halfar | 1812206

Soft shell Jacke
S ftshell Jacket
S ftshell Jacke

ft hell Jacke
soft shellová bunda

Soft shell Jacke
oft shell Jac

Soft shell Jacket
Soft shell Jacket
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke
Soft shell Jacke

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

Soft shellová bunda bezpečnostní
310g/m², vnější: 100% polyester, prodyšná a nepromokavá
membrána, vnitřní část: 100% polyester microfl eece, podšív-
ka: 100% polyester na horní části těla
měkká strečová tkanina, módní tvarovaný prodloužený zadní 
díl, specifi kace EN471, třída 2 schválena, 6 víceúčelových 
kapes, 50 mm šití z bezpečnostních pásek obsahujících 3M™ 
Scotchlite™ refl exní materiály, kapsa a 1 vnitřní kapsa na mo-
bil, vodu odpuzující (5.000 mm), prodyšné (3.000 g/24hod)
poznámka: tyto oděvy by měly být nošeny, upevněny a 
udržovány v čistotě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 56,–/Kč 1435,–

Bezpečnostní bunda
vně: 210g/m², 100% oxford polyester s PU vrstvou, podšív-
ka: 100% polyester, výplň: 190T polyester
podlepené švy, větrací otvory, 2 velké přední kapsy, na přední 
straně je zip krytý légou s patenty. refl exní pruhy (5 cm), 
které odpovídají normě (EN 471), odolná vůči větru a vodě
(3.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 50,–/Kč 1280,–

Refl exní zimní bunda
vnější vrstva: 300D oxford polyester s TPU vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester, prostřední vrstva: 190T polyester
2 přední kapsy, 1 vnitřní kapsa, podlepené švy, elastický spod-
ní lem, skrytá kapuce, několik 5 cm širokých refl exních pruhů, 
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, 1.000
mm vodního sloupce, splňuje EN471 specifi kace třídy 3
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 36,–/Kč 920,–

Bezpečnostní kabát
vnější vrstva: 300D oxford polyester s PU
vrstvou, vnitřní vrstva: polyester, prostřední 
vrstva: 190T polyester
se skrytou kapucí a stahovacími šňůrkami, 
podlepené švy, větrací otvory, vnitřní kapsu a
2 velké přední kapsy, na přední straně je zip
krytý légou s patenty. refl exní pruhy (5 cm), 
které odpovídají normě (EN 471), z materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 36,–/Kč 920,–

Sportovní vak Refl ex
900D polyester
má hlavní kapsu se stahovací šňůrkou, z
neonově žlutého materiálu s refl exními prvky,
rozměry: 33x43 cm
onesize

100 1 € 9,–/Kč 230,–

Taška přes rameno Refl ex
900D polyester
má velkou hlavní kapsu s organizérem, kapsu
na zip a refl exní prvky, polstrované nastavi-
telné ramenní popruhy, z neonově žlutého
materiálu, rozměry: 35x28x12 cm
onesize

25 1 € 19,40/Kč 500,–

Batoh Refl ex
900D polyester
má velkou hlavní kapsu s dvoucestným
zipem, nastavitelný hrudní popruh, vnitřní 
kapsu ze síťoviny a přední kapsu. polstrované
nastavitelné ramenní popruhy, z neonově
žlutého materiálu s refl exními prvky, rozměry: 
27x42x15
onesize

10 1 € 26,–/Kč 670,–
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71.0033 Babybugz | BZ33      71.0032 Babyybugz | BZ32 291

new
brand



Underwear, 
Baby & Towels

Bavlna je přírodní vlákno, má vynikající vlastnosti, vysokou
savost, příjemný dotek, výborná  barvitelnost

Česaná bavlna- před předením jsou odstraněna třepící se vlák-
na, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným 
povrchem
Ringspun bavlna je měkčí, hladší a lesklejší než „open end“
vlákno.
Broušená bavlna – při broušení látky se otevřené konce vláken 
lehce roztřepí, což způsobí měkčí omak.

Ošetření proti srážlivosti – tato metoda  se používá pro
zajištění toho, aby se látka při praní strazila jen v rozsahu garan-
tované tolerance

Polyester –nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Polyamid (nylon) – syntetické vlákno s vysokou pevností v
tahu i trhu, rychleschnoucí

Streč – značka pro pružný materiál
Elastan – syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za
účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku
Lycra® – chráněná známka, elastanové vlákno

Single Jersey – hladký úplet, pletený, lehce pružný, prodyšný
materiál, hladká vnější a strukturovaná vnitřní vrstva.

Rib – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,
vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib
(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x
pravá očka

Froté – toto bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Cha-
rakteristická jsou malá očka po obou stranách látky.
Vlastnosti: měkký, objemný, dobře savý materiál

Walk froté (valchované froté) – látka z jemných jednoduchých 
vláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájem-
ně propletena, čímž získá látka abnormální savost a odolnost
proti vytržení a vytažení vláken.

V závislosti na použití jsou froté výrobky různě nazývány –
saunová osuška, ručník pro hosty, plážová osuška, atd. – a mají 
různé rozměry odpovídající způsobu užití.

Certifi kace:
Dětské oblečení z Bio-bavlny najdetee v kolekcích značek 
Babybugz a SOL'S.
Všechny značky v této kategorii mají ccertifi kace Oeko-Tex 
Standard 100. Na základě jednotlivýchh certifi kátů lze 
přezkoušet, které artikly jsou certifi kovány.

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

61 různých modelů ze dětského sor-
timentu, ručníků a spodního prádla
11 novinek

6 nových barev u stávajících
produktů

Top prodejné artikly

Gramáž materiálu (je rozhodná pro 
možnosti brandingu)
Pro artikly z tričkoviny platí pro
gramáž nad 180g/m² (heavy)

Lze prát na 60°

Antibakteriální – úprava látkyí
zamezuje rozmnožení bakterií a plísní 
na svém povrchu, a tím redukuje
zápach

vlhkost regulující – pot je přĳ ímání
ve formě vodní páry na vnitřní straně 
látky a transformován na vnější stra-
nu látky, odtud se odpařuje.



25.0583
SOL'S | Bambino

25.1192 SOL'S 
Organic Bambino

71.0010
Babybugz | BZ1Z 0

71.0030
Babybugz | BZ30

71.00101112222
Babybugzgzgzgz || BBBBZ1Z1Z1Z 2222

20.K832
Kariban | K832

20.K830
Kariban | K830

20.K124
Kariban | K124

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Bio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Dětské body
180g/m², 100% česaná bavlna
1x1 žebrování kolem krku, rukávů a nohou,
praktický výstřih pro snadné oblékání, rozepí-
nání na druky v rozkroku
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 8,20/Kč 210,–

Body z organické bavlny
220g/m², 100% česaná ringspun organická
bavlna
pohodlný výstřih, žebrové lemy kolem výstřihu
i těla, zapínání na druky v rozkroku
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 9,95/Kč 255,–

Dětské body
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey:
85% bavlna, 15% polyester, interlock
Měkký a elastický materiál, překrývající se
kulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukávech
a nožičkách, tři druky tón v tónu v rozkroku
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 9,10/Kč 235,–

Dětské body dlouhý rukáv
200g/m², 100% česaná bio bavlna předepra-
ná proti srážení, interlock:
Měkký elastický materiál, překrývající se kula-
tý výstřih, Tear-Off  Label, lemování na koncích 
rukávů, druky tón v tónu v rozkroku
0-3*, 3-6, 6-12, 12-18
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 11,30/Kč 290,–

Dětský bryndáček
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
bavlna, 15% polyester, interlock
Dvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemování na
okrajích
onesize

100 10 € 6,80/Kč 174,–

Dětský bryndáček oboustranný
180g/m², single Jersey, 100% enzymaticky
praná bavlna
dvouvrstvá látka s lemem, použitelný
oboustranně, potka na zavázání, rozměr:
22x32cm
onesize

100 10 € 4,10/Kč 105,–

Dětský overal s kapucí
85% bavlna, 15% viskóza, francouzské froté
zapínání vpředu na zip a druky, kapuce s kon-
trastním vnitřkem, lemy z žebrového úpletu
3M – 6M – 9M – 12M – 18M

10 1 € 27,70/Kč 710,–

Dětský ručník
100% bavlna
dětský froté ručník s kapucí, rozměry: 77x77
cm
onesize

50 1 € 16,75/Kč 430,–

new
brand

new
brand

white

black

grey melange

apple green

orchid pink

coral

fuchsia

french navy

aqua

white

orchid pink

turquoise

natural

white*

black

fuchsia*

nautical navy*

white

black

heather grey 
melange

red

bubble gum pink

powder pink

dusty blue

nautical navy

white

black

oxford grey

red

fuchsia

sky blue

navy

oxford grey/
ynavy

navy/oxford grey white/sky blue white/pink

white

black

natural

mocha

camoufl age 
green

fuchsia

cobalt blue
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717 .0000002
BaBaBaaB bybybybububub gz | BZ0Z 2

71.0011
Babybugz | BZ11

71.0013
Babybugz | BZ13

771.0.0015
BBabybybubugzgz | BZ15

71.0033
Babybugz | BZ33

71.0032
Babybugz | BZ32

71.0046
Babybugz | BZ46

71.0047
Babybugz | BZZ47

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwottto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Dětské tričko
200g/m², 100% bavlna, light grey: 97%
bavlna, 3% polyester, interlock
Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónu
na rameni
0-3*, 3-6, 6-12, 12-18
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 8,30/Kč 215,–

Dětské tričko dlouhý rukáv
200g/m², 100% bavlna, interlock
Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónu
na rameni
3-6, 6-12, 12-18, 18-24

50 5 € 8,70/Kč 225,–

Dětské dupačky
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
bavlna, 15% polyester, interlock
Měkký elastický materiál, překrývající se ku-
latý výstřih, lemování na rukávech a šlapkách,
druky tón v tónu na vnitřní straně nohaviček
a v rozkroku
3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 13,30/Kč 340,–

Dětská čepice
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
bavlna, 15% polyester, interlock
Měkký elastický materiál, široký pásek dvě
vrstvy, uzlíky na konci čepice
onesize

100 10 € 5,80/Kč 149,–

Dětské kalhoty na jogging
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,
heather grey: 84% bavlna, 16% polyester
Ležérní harémový střih, naznačená šňůrka 
v pase, široký a měkký elastický žebrovaný
pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé žebrova-
né manžety na koncích nohavic („roste s
dítětem“), žádné švy na přední a zadní straně,
uvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 11,70/Kč 300,–

Dětská mikina s kapucí
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,
heather grey: 84% bavlna, 16% polyester
Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené 
manžety, pásek kolem krku vzor rybí kost
přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná
vložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lem
s bočními rozparky a prodlouženými zády,
uvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 15,70/Kč 405,–

Dětské legíny proužek
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey:
92% organic cotton, 8% viscose
Měkký a elastický materiál, úzké proužky
barvené v přízi, lehce hlouběji střižený sed,
elastické manžety, žádný středový šev, kulatý
klín, Tear-Off  Label
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 10,70/Kč 275,–

Dětské tričko s kapucí proužek
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey:
92% organic cotton, 8% viscose
Měkký elastický materiál, úzké proužky
barvené v přízi, knofl íková léga s druky tón
v tónu na přední straně, 3dílná dvojvrstvá
kapuce, rovný pas s bočními rozparky, na 
zádech zesíleno, zušlechtěná vložka na krku,
Tear-Off  Label
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 17,30/Kč 445,–

new
brand

new
brand

new
brand

new
brand

white

black

red

bubble 
gum pink

powder pink

dusty blue

nautical navy

white

black

heather grey 
melange

powder pink

dusty blue

nautical navy

white

black

heather grey 
melange

red

bubble 
gum pink

powder pink

dusty blue

nautical navy

black

heather grey 
gmelange

bubble gum pink

nautical navy

black

heather grey 
gmelange

bubble gum pink

nautical navy

white*

black*

heather grey 
melange

natural
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02.0206
James & Nicholson | JN 206

02.0207
James & Nicholson | JN 207

20.K81020 K810
Kariban | K810

02.0209
James & Nicholson | JN 209

02.0210
James & Nicholson | JN 210

20.K813
Kariban | K813

05.9691
Stedmam n | Booxxerrsrs „DeDD xtttter““

05.9692
Sttedman | Brrieefsfsss „DeDextteerr“

16.7018
F.O.L. | Classic SSSport 2-Paack

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

Sportovní ponožky Coolmax®
40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
elastan Lycra®
prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-
mický tvar levá a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 3,60/Kč 93,–

Obchodní ponožky Coolmax®
40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
elastan Lycra®
prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-
mický tvar levá a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 4,40/Kč 113,–

Ponožky
98% česaná bavlna, 2% elastan
vysoké pohodlné žebrované ponožky
39/42 – 43/46

200 5  € 5,25/Kč 135,–

Ponožky CoolDry®
84% polyester CoolDry, 15% polyamid, 1% elastan
prodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvar 
levá/pravá CoolDry micropolyester
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 4,10/Kč 105,–

Sportovní ponožky krátké
76% polyester CoolDry, 22% polyamid, 2% elastan
prodyšné a vlhkost regulující, jemně pletené, ergonomcký tvar 
levá/pravá CoolDry micropolyester, polstrování v namáhaných
částech
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 4,80/Kč 123,–

Ponožky
98% bavlna, 2% elastan
jemná, měkká pletenina, jemně žebrovaný lem, středně dlouhé
39/42 – 43/46

200 5  € 5,35/Kč 138,–

2 pack pánské boxerky „Dexter“
195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej
těsné boxerky s krátkou nohavičkou, v pase elastický lem s
logem Stedman, balení po 2 kusech.
S – M – L – XL – XXL

12 2 € 19,75/Kč 505,–

2 pack pánské slipy „Dexter“
195g/m², 92% česaná bavlna, 8% elastan, žerzej
klasické pánské slipy, v pase elastický lem s logem Stedman,
balení po 2 kusech
S – M – L – XL – XXL

12 2  € 16,45/Kč 425,–

Klasické pánské sportovní slipy
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
klasický tvar, široká guma v pase, vysoké vykrojení kolem 
nohou
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 13,10/Kč 335,–

white

black

white

black

black

dark grey

corde

navy

black

green

red

royal

black

green

red

royal

black

lime

orange

red

fuchsia

purple

sky blue

tropical blue

navy

white

black opal

white

black opal

white

black

light grey marl/
gggg ggggg ylight grey marl

underwear navy/
yyunderwear navy
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06.0301
Bella + Canvaasa ||| 301

06.0304
Bella + Canvas | 304

060 .04991
Belllla + CaCannvas | 4911

161616 7.708082
F..OOO..L.L.L.L |||| UUUUUUndeerwewewearaar TTT-Shirts 3-3-3-3 PPackckkkckk

06.0970
Bella + Cannvnvvas | 970

20.K800
Kariban | K80000

16.702000
F.O.L. | Classssic Shorrtrty 2-Pack

1616161 .7026
FF.F..O.OOO L. | Classiccci  Boxer 2-Pacacckkkk

161616.7.70111122222
F.F OO.O.L.LL || CCClalassssicc SSSSSlililiiip pp p p 3-333-3 PaP ckckk

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

Dámská tanga
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex
pro každodenní komfort, dvojité proštepování, jemné olemo-
vání s elastickým saténovým lemem
S – M – L

72 0  € 6,90/Kč 177,–

Dámské kalhotky
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% spandex
široký elastický pas, barevné lemy, padnoucí střih
S – M – L

24 0  € 9,20/Kč 235,–

Dámské nohavičkové kalhotky
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
nohavičkové kalhotky s elastickým lemem
S – M – L

36 0  € 8,–/Kč 205,–

3 trička v sáčku
135g/m², 100% bavlna
3 jednoduchá trička s úzkým lemem u krku, příjemný materiál,
originální balení Fruit of the loom.
S – M – L – XL – XXL

36 1  € 12,50/Kč 320,–

Dámská sportovní podprsenka
255g/m², 90% nylon, 10% spandex
dvouvrstvá pro optimální držení, lemy u krku a průramků,
vykrojená záda, elastický lem
S – M – L

36 0  € 20,70/Kč 530,–

Pánské boxerky
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
elastický pas s kontrastním vyklápěním
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 5,90/Kč 151,–

Klasické pánské boxerky
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
klasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká guma 
v pase
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 16,20/Kč 415,–

Pánské boxerky
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
úzké boxerky s delšími nohavičkami, široký pas
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 17,95/Kč 460,–

Klasické pánské slipy
150g/m², 100% bavlna
klasický tvar, elastický pas, v pase vyšité logo
S – M – L – XL – XXL

40 3  € 14,85/Kč 380,–

white

black

turquoise

black/white

fuchsia/pink

white

black

fuchsia

red

white black

white

black

oxford grey

lime

orange
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tropical blue

navy
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black
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underwear navy/
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black
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03.0420
Myrtle Beach | MB 420

03.0421
Myrtle Beach | MB 421

03.0422
Myrtle Beach | MB 422

03.0423
Myrtle Beach | MB 423

03.0424
Myrtle Beach | MB 424

03.0426
Myrtle Beach | MB 426

03.0427
Myrtle Beach | MB 427

03.0428
Myrtle Beach | MB 428

03.0429
Myrtle Beach | MB 429

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

Ručník pro hosty
420g/m², 100% froté bavlna; ručník pro hosty v mnoha
barevných provedeních, rozměry: 30x50cm
onesize

250 25 € 3,50/Kč 90,–

Ručník
420g/m², 100% bavlna
ručník z hladké froté bavlny, rozměry: 50x100 cm
onesize

50 5 € 11,–/Kč 285,–

Osuška
420g/m², 100% bavlna
froté osuška, rozměry: 70x140 cm
onesize

24 3 € 19,90/Kč 510,–

Saunová osuška
420g/m², 100% froté bavlna
saunová osuška v mnoha barevných provedeních, rozměry: 
70x180 cm
onesize

18 1 € 27,80/Kč 715,–

Osuška
420g/m², 100% bavlna
velká froté osuška, rozměry 100x150 cm
onesize

18 1 € 29,90/Kč 770,–

Ručník pro hosty
500g/m², 100% broušená bavlna
ručník pro hosty s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce
absorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 30x50
cm
onesize

250 25 € 6,70/Kč 172,–

Ručník na ruce
500g/m², 100% broušená bavlna
ručník na ruce s poutkem bez lemování, vyroben z vysoce ab-
sorpční froté bavlny, vhodný pro výšivku, rozměry: 50x100 cm
onesize

50 5 € 18,–/Kč 465,–

Osuška
500g/m², 100% broušená bavlna
osuška s poutkem bez lemování, vysoce absorpční froté 
bavlna, vhodná pro výšivku, rozměry: 70x140 cm
onesize

30 3 € 36,50/Kč 935,–

Plážový ručník
500g/m², 100% broušená bavlna
plážový ručník s poutkem bez lemování, vysoce absorpční 
froté bavlna, vhodný pro výšivku, rozměry: 90x180 cm
onesize

18 1 € 60,–/Kč 1540,–

white

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

light yellow

gold yellow

orange

sunny lime

magenta

red

indian red

dark purple

light blue

cobalt

royal

navy

turquoise

white silver natural burgundy dark navy mint
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25.8903
SOL'S | Island 30

25.9000
SOL'S | Island 50

25.9001
SOL'S | Island 70

25.9002
SOL'S | Island 100

25.9007
SOL'S | Bayside 50

25.9008
SOL'S | Bayside 70

20.P576
Kariban ProAct | PA576

25.9009
SOL'S | Bayside 100 20.K118

Kariban | K118

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

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 30x50 cm, lze prát na 60°
onesize

200 25 € 3,20/Kč 83,–

Ručník na ruce
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 50x100 cm, lze prát na 60°
onesize

50 10 € 7,55/Kč 194,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 70x140 cm, lze prát na 60°
onesize

2020 1010 € 14 60/Kč 375€ 14,60/Kč 375,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 100x150 cm, lze prát na 60°
onesize

2020 55 € 21,80/Kč 560,–

Ručník
500g/m², 100% bavlna
bavlněný ručník s 8 cm hladkým lemem,
rozměry: 50x100 cm, možno prát na 60°
onesize

20 10 € 8,30/Kč 215,–

Ručník
500g/m², 100% bavlna
bavlněný ručník s 8 cm hladkým lemem,
rozměry: 70x140 cm, možno prát na 60°
onesize

20 10 € 17,–/Kč 435,–

Ručník z mikrovlákna
270g/m², 80% polyester, 20% polyamid
ručník z mikrovlákna má v dolním rohu kontrastní kapsu na
zip, dá se zabalit do sáčku a stáhnout šňůrkou, rozměry:
50x100 cm
onesize

50 5 € 9,90/Kč 255,–

Ručník
500g/m², 100% bavlna
bavlněný ručník s 8 cm hladkým lemem,
rozměry: 100x150 cm, možno prát na 
60°
onesize

20 5 € 24,80/Kč 640,–

Plážová osuška
400g/m², 100% bavlna
plážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cm
onesize

20 1 € 31,–/Kč 795,–

white black dark grey rope bottle green lime orange red royal blue french navy turquoise

dark grey ropered french navy

white

black

orange

soft  blue

light grey/white beige/white lime/white orange/white

fuchsia/white navy/white turquoise/white
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25.1208
SOL'S | Atoll 30

25.1209
SOL'S | Atoll 50

25.1210
SOL'S | Atoll 70

03.0432
Myrtle Beach | MB 432

03.0425
Myrtle Beach | MB 425

20.K1128
Karibann | K1288

20.K1119
Karibann | K1199

20.K1125
Karibann | K125

25.91100
SOL'S | Palace

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

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,
velikost: 30x50cm
onesize

300 25 € 2,10/Kč 54,–

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost:
50x100cm
onesize

100 10  € 5,50/Kč 141,–

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,
velikost: 70x120cm
onesize

100 10  € 8,80/Kč 225,–

Golfový ručník
400g/m², 100% bavlna
golfový ručník s očkem a karabinkou, rozměry: 30x50 
cm/11x50 cm (složený)
onesize

160 5 € 5,90/Kč 152,–

Žínka
420g/m², 100% froté bavlna
fl anelová žínka v mnoha barevných provedeních, rozměry: 
15x21 cm
onesize

250 25  € 2,–/Kč 51,–

Ručník
100% bavlna
ručník s třásněmi a kontrastním lemem, rozměry: 180x100 cm
onesize

20 1  € 31,–/Kč 800,–

Župan s kapucí
400g/m², 100% bavlna
šálový límec s kapucí, 2 našité kapsy, vázací pásek
L – XL

10 1 € 81,50/Kč 2090,–

Dětský župan
100% bavlna
kapuce, 2 přední kapsy a pásek na stažení
4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14

10 1  € 44,–/Kč 1130,–

Župan
400g/m², 100% bavlna
unisex, šálový límec, 2 našité kapsy, pásek na uvázání, lze prát
nat 60°
S – L

10 1  € 59,–/Kč 1520,–

white

black

apple green

fuchsia

royal blue

french navy

anthracite

dark green

lime green

lemon

fuchsia

red

atlantic

dark royal

navy

black

graphite

mid grey

light grey

dark green

lime green

light yellow

gold yellow

orange

sunny lime

magenta

red

indian red

dark purple

light blue

cobalt

royal

navy

turquoise

natural/
chocolate

navy/white

turquoise/
white

white

light grey

beige

turquoise

white

turquoise

white

rope

french navy

296

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
we

ls



Caps & Hats
 je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoká 

savost, příjemný dotek, výborná  barvitelnost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna třepící se vlákna, 
proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná, s rovnoměrným povrchem

Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velmi
dobrá odolnost proti vlivu světla

Polyacryl (krátce Acryl)- má texturu jako vlna,
Vlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním vlivům, snad-
ný na údržbu, teplý, nesráží se, snadno se pere, žehlí i suší

Rib – žebrový úplet – vnitřní a vnější strana má jednotný vzhled,
vysoká elasticita, nižší hustota materiálu, rozdíl mezi 1x1 rib
(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib (střídání 2x levá a 2x
pravá očka), časté užití ve výstřihu

Chino bavlna – twill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonální 
strukturou

Fleece – střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek,
příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži, vodoo-
dpudivý materiál

Síťovina – prodyšná síťovaná tkanina, u tzv. Trucker- nebo Mesh
kšiltovek se zadni díl skládá ze síťoviny.

Zapínání:

kovový klip

suchý zip

přezka

plastový uzávěr= click & snap uzávěr = uzávěr Snap Back = paten-
tový uzávěr

Flexfi t® kšiltovka: vzadu uzavřená, díky elastanu a Flexfi t® pásu
velmi dobře padne

Certifi káty:
Další informace k certifi kacím, textilním sdružžením a 
iniciativám získáte na stranách 22-3.

191 Modelů
26 Novinek

34 nových barev u stávajících
produktů

Top prodejný výrobek

K dostání pro pány, dámy i děti

3-6 panelů: jako panely jsou oz-
načovány jednotlivé části kšiltovky. 
Nejběžněji se můžeme setkat s 5
nebo 6 panely

5 panelové čepice jsou vzhledem 
k absenci švu v čelní části lepší pro  
potisk, či výšivku.

„Klasický“ baseballový kšilt

Kšiltovka s plochým kšiltem

Midvisor kšiltovka (střihem něco 
mezi „klasickým“ a plochým kšiltem, 
tělo kšiltovky přiléhá těsně na hlavu
-> padnoucí střih)

Sandwich – kšilt se skládá z více 
vrstev (barevně kontrastních) Za-
končení mezi horním a dolním dílem 
kšiltu vpředu



33.0504
Atlantis | Sport Sandwich

33.3020
Atlantis | Liberty Six

33.0005
Atlantis | Liberty Sandwich

33.0039
Atlantis | Start Five Sandwich

33.0038
Atlantis | Start Five

33.0033
Atlantis | Start Six

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

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna
kšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomocí 
látkové pásky a kovové spony
onesize

144 24  € 5,75/Kč 148,–

6 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 
lem, v zadní části nastavitelné zapínání s látkovou sponou
onesize

200 50  € 3,45/Kč 88,–

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% broušená bavlna
6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavitel-
né zapínání na kovovou sponu, na kšiltu jsou ozdobné linky a
lem v kontrastní barvě
onesize

200 50  € 4,90/Kč 126,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna twill
zpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, kon-
trastní linka v kšiltu
onesize

200 50  € 2,65/Kč 68,–

5 panelová basebalová kšiltovka
100% bavlna
zpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 2,50/Kč 64,–

6 panelová kšiltovka
100% bavlna
zpevněný přední panel, obšité větrací otvory,zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 2,65/Kč 68,–
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33.4070
Atlantis | Fam

33.4080
Atlantis | Meme

33.5020
Atlantis | Phase

33.5010
Atlantis | Marker

33.5000
Atlantis | Creep

33.5030
Atlantis | Kik

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

Kšiltovka s 6 panely
80% polyester, 20% bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-
duchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt,
nálepka na stínítku, zapínání na přezku a obšité oko, 6 švů na
kšiltu, bavlněné potítko
onesize

144 24  € 9,10/Kč 235,–

Kšiltovka s 6 panely
100% polyester
Strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt, nálepka
na kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu,
bavlněné potítko
onesize

144 24  € 9,60/Kč 245,–

Kšiltovka s 6 panely
55% polyester, 45% umělé hedvábí
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, strukturovaný přední 
segment, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zapíná-
ní, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítko
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,–

Kšiltovka s 6 panely
80% polyester, 20% bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité větrací prů-
duchy, strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt,
nálepka na kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněné
potítko
onesize

144 24  € 10,55/Kč 270,–

Kšiltovka s 6 panely
100% bavlna
Obšité průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, zapí-
nání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítko
onesize

144 24  € 9,10/Kč 235,–

Kšiltovka s 6 panely
65% polyester, 35% umělé hedvábí
Plochý kšilt, spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité 
větrací průduchy, strukturovaný přední segment, nálepka na
kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítko
onesize

144 24 € 13,05/Kč 335,–

new new

new new

black grey natural beige

burgundy pink aquamarine navy

black grey khaki burgundy

pink light blue navy

dark grey

light grey

burgundy

royal

navy

black grey burgundy navy

black dark grey light grey beige

olive sage pink navy black/black red/black navy/navy

299

Ca
ps

 &
 H

at
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
AT

LA
N

TI
S 



33.0003
Atlantis | Zoom

33.0004 Atlantis 
Zoom Piping Sandwich

33.4040
Atlantis | Lewis

33.2040
Atlantis | Estoril

33.3000
Atlantis | Bandana Goal

33.3010
Atlantis | Freedom Basic

33.2070
Atlantis | Rapper

33.0512
Atlantis | Refl ect

Leder Optik
Leather LookOptiktikvzhled kůže
Leder Optikeder OLLLeder OptikLeder OptikLeder OptikLeder Optik

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

6 panelová basebalová kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
zpevněný přední panel, obšité větrací otvory, 
zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 3,75/Kč 97,–

6 panelová basebalová „Sandwich“
kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
zpevněná přední část, kontrastní linka na kšil-
tu a zapínání, spodní strana kšiltu v kontrastní 
barvě, zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 4,20/Kč 108,–

Kšiltovka ze syntetické kůže
100% syntetická kůže
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt,
PVC zapínání
onesize

144 24 € 11,10/Kč 285,–

Kšiltovka sandwich
100% polyester
sandwich kšiltovka, strukturovaný přední 
panel, zapínání na suchý zip, na kšiltu lem v
kontrastní barvě
onesize

144 24 € 7,90/Kč 205,–

Šátek
100% bavlna
šátek, rozměry: 51x51cm
onesize

144 24 € 2,10/Kč 54,–

Multifunkční šátek
100% polyester
multifunkční šátek, pro sport i volný čas,
rozměry: 49x25 cm
onesize

600 200 € 1,90/Kč 49,–

5 panelová kšiltovka
100% polyester
přední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř 
polyesterový pásek na pot, na bocích a vzadu 
síťovina, 6x prošitý kšilt, PVC-zapínání
onesize

144 24 € 5,–/Kč 129,–

6 panelová refl exní kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zapíná-
ní, látkový pásek s kovovou sponou
onesize

144 24 € 6,50/Kč 167,–
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33.4000
Atlantis | Mash-up

33.4030
Atlantis | Dad Hat

33.4090
Atlantis | Digg

33.2080
Atlantis | Snap Back

33.0063
Atlantis | Snap Colour

33.0064
Atlantis | Snap Five

33.4010
Atlantis | Stretch-Fit

Midvisor Form
Midvisor Formd i or Form

poloprůsvitý kšilt
Midvisor Form
Midvisor Form
Midvisor peak
Midvisor pea
Midvisor Form
Midvisor Form
Midvisor Form
Midvisor Form

Melange-Optik Lo
Melange Opgmelírový vzhled
Melange-Optik
Melange-Optik
M langeMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

elastiselastickéelastischelastischelastischlastischelastischlastisch

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

Kšiltovka 6 panelů, melír
90% rayon, 10% polyester
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s kontrastní spod-
ní stranou, PVC zapínání
onesize

144 24 € 9,25/Kč 240,–

Kšiltovka Chino, 6 panelů
100% předepraná bavlna twill
nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt, zapínání -
látkový pásek+ kovová spona
onesize

144 24 € 9,–/Kč 230,–

Kšiltovka s 6 panely
100% bavlna
Obšité větrací průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na
kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu,
bavlněné potítko
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,–

6 panelová kšiltovka
100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 35% 
bavlna
zpevněný přední panel, plochý kšilt 6x prošitý,
obšívané otvory, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 6,45/Kč 166,–

6 panelová kšiltovka
100% akryl - 100% polyester
široký rovný kšilt, na kšiltu výrazný vzor, 
plastové zapínání
onesize

144 24 € 10,50/Kč 270,–

5 panelová kšiltovka
100% akryl, vnitřní lem: 65% polyester, 35% 
bavlna
široký rovný kšilt, bezešvý přední panel,
plastové zapínání
onesize

144 24 € 6,40/Kč 164,–

Strečová kšiltovka, 6 panelů
93% polyester, 7% spandex
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt,
perfektní tvar díky elastické látce, zadní strana 
bez zapínání
S/M – L/XL

144 24 € 15,20/Kč 390,–
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33.0501
Atlantis | Pilot

33.0502 Atlantis 
Pilot Piping Sandwich

33.0505
Atlantis | Racing

33.0509
Atlantis | Ace

33.0560
Atlantis | Action

33.0690
Atlantis | Boy Action

33.0521
Atlantis | Popstar

33.1360
Atlantis | Kid Star

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

Broušená 6 panelová bavlněná kšiltovka
100% broušená bavlna
zapínání látkovým páskem s kovovou sponou
onesize

144 24 € 7,20/Kč 186,–

Broušená 6 panelová bavlněná „Sandwich“ 
kšiltovka
100% broušená bavlna
kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kšil-
tu, zápínání - látkový pásek s kovovou sponou
onesize

144 24 € 7,70/Kč 197,–

6 panelová tříbarevná kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
3 barevná kšiltovka, lemování v kontrastní 
barvě, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 5,65/Kč 145,–

6 panelová sportovní kšiltovka
100% bavlna
6 panelová sportovní kšiltovka má ozdobné
prvky v kontrastní barvě a zapínání na suchý
zip
onesize

144 24 € 7,50/Kč 193,–

6 panelová kšiltovka
100% chino bavlna
6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo-
vou sponu, na kšiltu několik ozdobných linek
onesize

144 24 € 8,35/Kč 215,–

Dětská basebalová kšiltovka
100% bavlna
větrací otvory, zapínání na kovovou sponu, 
formovaný kšilt
S/M – L/XL

144 24 € 7,90/Kč 205,–

Klasický klobouk
100% bavlna
polyesterový pásek zachycující pot, velikost:
S/M 56 cm, L/XL 58 cm
S/M – L/XL

24 6 € 14,–/Kč 360,–

Dětská kšiltovka
100% chino bavlna
3 barevná kšiltovka, zpevněný přední panel,
zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 7,–/Kč 179,–
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33.4020
Atlantis | Bond

33.0035
Atlantis | Tank

33.0513
Atlantis | Urban

33.0519
Atlantis | Army

33.3080
Atlantis | Hashtag

33.0007
Atlantis | Wind

33.3070
Atlantis | Wind Scarf

extra fl ache Nähte
t a flache Näht

extra ploché švy
extra fl ache Nähte
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht

neue längere Form
new longer cut
eue längere Form
eue längere For

výw longer cut
eue längere For
eue längere For
eue längere For
eue längere For

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

Strečová kšiltovka z polyesteru, 6 panelů
93% polyester, 7% spandex, stretch twill
zpevněné přední panely, extra ploché švy, leh-
ce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastické
látce, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 21,60/Kč 555,–

Vojenská kšiltovka
100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65%
polyester, 35% bavlna
4x prošitý kšilt, military vzhled, zapínání na
suchý zip
onesize

200 50 € 5,70/Kč 146,–

Vojenská kšiltovka
100% chino bavlna
větrací otvory, vzadu zcela uzavřená
S/M – L/XL

144 24 € 9,10/Kč 235,–

Vojenská kšiltovka
100% bavlna
vojenská kšiltovka s větracími otvory, zapínání 
na suchý zip, uprostřed šev
onesize

144 24 € 8,50/Kč 220,–

Dlouhá pruhovaná čepice
50% polyester, 50% umělé hedvábí
dlouhá dvouvrstvá čepice v moderním pruhovaném designu
onesize

144 24 € 9,40/Kč 240,–

Pletená čepice
68g, 100% akryl
pletená čepice s širokou manžetou
onesize

200 50 € 3,40/Kč 87,–

Pletená šála
100% akryl
žebrový úplet 1x1, rozměry: 160x25 cm
onesize

100 50 € 8,10/Kč 210,–

white

black

khaki

camoufl age

olive

navy black khaki brown olive

black

grey

khaki

camoufl age

green

navy

white/navy grey/green grey/yellow grey/fuchsia

white

black/grey

black

light grey

grey

beige

brown

green

olive

green fl uo

yellow fl uo

mustard

orange

red

burgundy

fuchsia fl uo

light blue

royal

navy

navy/red black grey navy

white black navy
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33.0680
Atlantis | Bill Thinsulate

33.4050
Atlantis | Scratch

33.4060
Atlantis | Harlem

33.0037
Atlantis | Moover

33.5040
Atlantis | Freedom Windstopper

33.0022
Atlantis | Hotty

antistatischntistatiscntistatiscantistatické
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatisch

antistatischsccantistatické
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatisch

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

Pletená čepice
100% akryl
hrubě pletená čepice se širokou manžetou
onesize

144 24  € 7,90/Kč 205,–

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
pletená, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina
onesize

144 24  € 10,20/Kč 260,–

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
ohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina
onesize

144 24  € 12,–/Kč 310,–

Pletená čepice
65g, 100% akryl
jemné žebrování, hmotnost cca 75g
onesize

200 50  € 3,60/Kč 93,–

Nákrčník bandana
100% polyester
Proti větru, velikost: 25x63cm
onesize

576 144  € 17,60/Kč 455,–

Nákrčník
260g/m², 100% polyester fl eece
fl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šálu 
nebo čepici
onesize

144 24  € 4,05/Kč 104,–

new

black grey black/grey green/navy yellow/brown orange/grey navy/tur-
qquoise

white/white black/black grey/grey navy/navy black grey olive red navy

black green orange red navy

black grey navy
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33.0060
Atlantis | Extreme

33.0061
Atlantis | Flash

33.3030
Atlantis | Brooklin

33.0820
Atlantis | Comfort Thinsulate

33.0062
Atlantis | Fusion

33.3090
Atlantis | Vogue

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

Oboustranná čepice
100% bavlna
oboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střih
onesize

144 24  € 7,75/Kč 199,–

Elastická čepice
95% bavlna, 5% spandex
delší elastická čepice z lehkého materiálu
onesize

144 24  € 7,90/Kč 205,–

Dlouhá čepice
55g, 89% bavlna, 11% polyester
prodloužený tvar, rolovaný okraj
onesize

144 24 € 6,70/Kč 172,–

Rukavice „thinsulate“
85% vlna, 15% akryl
Thinsulate® vnitřní podšití, ideální ochrana proti chladu
S/M – L/XL

144 24  € 13,65/Kč 350,–

Pletená melange čepice
100% akryl
pletená melange čepice, variabilní lem
onesize

144 24  € 5,–/Kč 129,–

Pletená čepice s bambulí
100% polyester
hrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecový
pás, velká bambule
onesize

96 24  € 13,50/Kč 345,–

white/black

black/green

black/grey

grey/orange

yellow/black

fuchsia/grey

navy/grey

navy/yellow

turquoise/green

white

black

green

orange

royal

navy

black

dark grey

grey

camoufl age

olive

navy

black

black/grey

grey

grey/grey

navy black melange

grey melange

red melange

burgundy 
gmelange

royal melange black grey stone green

fuchsia turquoise navy
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03.6221
Myrtle Beach | MB 6221

03.6222
Myrtle Beach | MB 6222

03.6223
Myrtle Beach | MB 6223

03.6205
Myrtle Beach | MB 6205

03.6634
Myrtle Beach | MB 6634

03.6635
Myrtle Beach | MB 6635

03.6636
Myrtle Beach | MB 6636

03.6624
Myrtle Beach | MB 6624

htlosseamlesshtloslbezešvýseamlessseamlessnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

hseamlessbezešvýnahtlnaseamlessseamlessnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

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

Bezešvá kšiltovka
100% polyester
2 obšité průduchy v přední části, laminova-
ný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltu,
perfektní tvar díky elastickému potítku, zadní 
strana úplně uzavřená, prodyšný 3D mesh
materiál, bezešvá předtvarovaná oblast hlavy
S/M – L/XL

144 12 € 23,10/Kč 595,–

Bezešvá kšiltovka s plochým kšiltem
100% polyester
Laminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švů na
kšiltu, perfektně sedí díky elastickému potít-
ku, regulace velikosti pomocí „click & snap“
zavírání, prodyšný 3D mesh materiál
onesize

144 12 € 23,10/Kč 595,–

Kšiltovka s 6 panely
100% těžká česaná bavlna
6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na
kšiltu, přiléhající na čelo, podšité saténové
potítko, regulace velikosti pomocí „click &
snap“ zavírání
onesize

144 24 € 5,10/Kč 131,–

Funkční kšiltovka s 6 panely
100% polyester
Měkký povrch z mikrovlákna, voděodolná a
větruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdobných 
švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní 
panel laminován, příjemný komfort nošení 
díky zateplenému potítku, suchý zip
onesize

144 24 € 8,60/Kč 220,–

Stylová čepice
100% bavlna
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-
ných větracích otvorů, vyztužené čelo
onesize

144 24 € 6,50/Kč 167,–

6 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash
100% polyester
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobnými švy, 6 panelů
onesize

144 24 € 5,70/Kč 146,–

5 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash
100% polyester
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovaný
přední panel
onesize

144 24 € 5,70/Kč 146,–

6 panelová džínová čepice
100% bavlna
plochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými liniemi,
džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6
vyšívaných větracích otvorů
onesize

144 24 € 8,60/Kč 220,–

new

new

white/white

black/black

black/red

black/grey

grey/grey

green/green

red/red

magenta/
gmagenta

royal/royal

navy/navy

navy/red white/magenta

black/charcoal

black/light grey

black/red

light grey/black

navy/white

white/black

black/light grey

black/red

grey/black

light grey/navy

navy/white black denim/
black

dark denim/
gdark green

white

black

graphite

red

navy white

black

graphite

red

navy

white black dark grey carbon

light khaki olive dark green lime green

orange signal red royal navy black natural khaki navy
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0303033.6.6. 40040001
MyMyMyrtrtrtlelelee BBBBeeach | MB 6401

03.666444022
Myrtlee Beeaeachchhhhhh | MB 644020

03.6406
MyMM rtrtllele BBBeaachch | MMMMMMMB 646 06066

03.6407
Myrtle Beach | MB 6407

03.6404
MMyrtle Beach | MMMMB B B 64646464440404

03.6594
Myrtle Beach | MB 66656 949499

0303.6.61881 MyMyMyMyM trtrtllel  
BeBeacachhh || MBMBM 666661818111 11

03.00016 Myrtrtrtttlel
Beacachh | MB 16

03.6666118181 4 4 MyM rtrtlelele
Beacaccchhh || MMB 66181844

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

Potištěná šála
55g/m², 100% bavlna
lehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:180x50 cm
onesize

150 10  € 11,50/Kč 295,–

Potištěná šála - tubus
50g/m², 100% polyester
lehká poloprůsvitná látka, rolovací okraje, rozměr:85x90 cm
onesize

150 10  € 10,90/Kč 280,–

Letní šála mačkaná
85g/m², 100% bavlna
Proužkovaný design, jemné třásně na koncích, velikost: 
190x70cm
onesize

100 10 € 11,50/Kč 295,–

Sportovně elegantní šál
100g/m², 65% polyester, 35% viskóza
Krátké jemné třásně podél dlouhé strany, dlouhé třásně na
koncích, příjemný komfort nošení, velikost: 200x58cm
onesize

100 10  € 10,60/Kč 270,–

Bavlněná šála
50g/m², 100% bavlna
ozdobná bordura na okraji, efektní vzhled
onesize

150 10  € 10,90/Kč 280,–

Bavlněná šála „Gipsy“
100% bavlna
bavlněná šála s krátkými jemnými třásněmi na okrajích, šála je
vyrobena z poloprůhledné lehké tkaniny, rozměry: 180x80 cm
onesize

150 10 € 24,20/Kč 620,–

Originální 6 panelová kšiltovka
98% bavlna, 2% elastan
originální 6 panelová módní kšiltovka bez
zipu, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobných linek a vyztužené čelo, díky
elastanové vložce skvěle sedí
S/M – L/XL

144 24  € 16,80/Kč 430,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívaných
větracích otvorů, 8 ozdobně šitých linek,
vnitřní polstrovaná čelenka a v zadní části
kovová sponu s očkem
onesize

144 24  € 5,20/Kč 134,–

6 panelová čepice s rovným kšiltem
87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan
6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý
vrchol, 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 linek, 
laminované přední panely a zcela zavřená
zadní část, díky elastinové vložce skvěle sedí
S/M – L/XL

144 24  € 19,10/Kč 490,–

new

new

blue/white

navy/white

blue/white

navy/white

natural/grey

natural/brown

natural/red

natural/denim

grey/off  white

olive/off  white

denim/off  white

graphite

grey

light-
yyellow

dusty olive

fern green

terra

chili

red

horizon 
blue

atlantic

denim/
denim

turquoise

white

black

grey

soft  green

coral

red

soft  pink

navy

white

black

dark grey

light grey

beige

dark brown

dark green

green

gold yellow

orange

magenta

red

wine

light blue

royal

navy

turquoise

black

dark grey

beige

dark green

lime green

gold yellow

orange

red

grenadine

pacifi c

royal

navy

white

black

light grey

khaki

dark brown

olive

fern green

magenta

red

wine

purple

navy

caribbean blue
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03.6577
Myrtle Beach | MB 6577

03.6578
Myrtle Beach | MB 6578

03.0096
Myrtle Beach | MB 96

03.0041
Myrtle Beach | MB 41

03.0022
Myrtle Beach | MB 22

03.0040
Myrtle Beach | MB 40

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

Ležérní městská čepice
50g, 65% polyester, 35% bavlna
ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)
onesize

150 10  € 4,10/Kč 105,–

Límcová šála z hladké pleteniny
65% polyester, 35% bavlna
límcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cm
onesize

100 10  € 9,–/Kč 230,–

Módní kšilt
100% bavlna
módní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami na 
lemu
onesize

200 50  € 3,20/Kč 82,–

Šátek
97% polyester, 3% bavlna
šátek, možno zavázat i na krk, formovaný
onesize

500 10  € 2,20/Kč 57,–

6 panelová čepice
100% těžká broušená bavlna
6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otvory, 
pletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zip
onesize

144 24  € 5,40/Kč 139,–

Šátek
97% polyester, 3% bavlna
multifunkční šátek, rozměry: 50x50 cm
onesize

500 10  € 1,90/Kč 48,–

black melange/
g ydark grey

grey heather/
g ydark grey

green melange/
g ydark grey

yellow melan-
g g yge/dark grey

orange melan-
g g yge/dark grey

red melange/
g ydark grey

wine melange/
g ydark grey

blue melange/
g ydark grey

turquoise melan-
g g yge/dark grey

black melange grey heather green melange yellow melange orange melange red melange wine melange blue melange turqoise 
gmelange

white

black

yellow

red

royal

navy

white

black

dark grey

light grey

khaki

olive

dark green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

pink

red

purple

royal

petrol

navy

turquoise black light khaki dark green red navy

white

black

dark grey

light grey

khaki

olive

dark green

lime green

sun yellow

gold yellow

orange

pink

red

purple

royal

petrol

navy

turquoise
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03.620200022222
Myrtle BBBeaeaeeachch | MMMB 6202

03.6203
Myrtle Beach | MB 6203

03.6111
Myrtle Beach | MB 6111

03.6544
Myrtle Beach | MB 6544

03.6503
Myrtle Beach | MB 6503

03.7010
Myrtle Beach | MB 7010

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

Kšiltovka
100% polyester
kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní spodek kšiltu, refl exní 
lem, síťovaná vložka za předním panelem, pásko proti potu
onesize

144 24  € 8,–/Kč 205,–

Kšiltovka 6 panelů
100% polyamid
kšiltovka s nižším profi lem, kontrastní vložka a zapínací pásek,
sandwich kšilt, vatovaná páska proti potu, kovová přezka s
logem
onesize

144 24  € 8,60/Kč 220,–

6 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní části
kovová spona
onesize – oversize*
* k dispozici pouze v těchto barvách

144 24 € 5,40/Kč 139,–

4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka
100% polyester
4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportovní a
dynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřní 
čelenku a v zadní části kovovou sponu
onesize

144 24  € 11,60/Kč 300,–

Multifunkční látkový tunel
100% polyester
multifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třináct
různých způsobů, rozměry: 25x50 cm
onesize

500 50  € 2,–/Kč 51,–

Dětská 5 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
dětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané větrací 
otvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka a v 
zadní části zapínání na suchý zip, vhodná pro děti od 4 let
onesize

144 24 € 5,40/Kč 139,–

black/silver

black/red

iron grey/green

red/black

nautic blue/
yyynavy

navy/royal

black/silver charcoal/
ydark royal mid grey/wine silver/black

olive/black indian red/black navy/white

white/white

white/red

white/black

black/red

black/white

black/
yneon yellow

pink/black

red/black

navy/red

navy/white

turquoise/black

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

beige

beige/
dark green

camel

dark brown

olive

olive/beige

light khaki/
black

light khaki/
navy

dark green

fern green

green

lime green

acid yellow

yellow

gold yellow

dark orange

orange

pink

signal red

tomato

wine

purple

sky blue

aqua

royal

navy

turquoise

mint

white

black

black 
melange

graphite

light grey

khaki

dark green

irish green

fern green

bright 
green
bright 
yellow

acid yellow

gold yellow

bright 
orange

orange

red 
melange
bright 
pink

pink

tomato

red

purple

light blue

sky blue

blue 
melange

bright 
blue

royal

navy

turquoise

309

Ca
ps

 &
 H

at
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
M

YR
TL

E 
BE

AC
H

 



03.6126
Myrtle Beach | MB 6126

03.6128
Myrtle Beach | MB 6128

03.6118
Myrtle Beach | MB 6118

03.0135
Myrtle Beach | MB 135

03.0049
Myrtle Beach | MB 49

03.6501
Myrtle Beach | MB 6501

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

6 panelová kšiltovka s měkkou podšívkou
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 oz-
dobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovou
sponu s patentem, vhodná pro výšivku
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích
otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní 
části kovovou sponu s patentem
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

Broušená 6 panelová kšiltovka
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24  € 4,80/Kč 123,–

Klubová kšiltovka
100% bavlna
6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných provedeních,
6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24  € 6,20/Kč 159,–

3 barevná „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-
strovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkou
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

6 panelová kšiltovka s lemováním
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastních 
barvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovaná
čelenka a Velcro zip
onesize

144 24  € 5,10/Kč 131,–
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03.0024
Myrtle Beach | MB 24

03.9412
Myrtle Beach | MB 9412

03.0609
Myrtle Beach | MB 609

03.6183
Myrtle Beach | MB 6183

03.6197
Myrtle Beach | MB 6197

03.6112
Myrtle Beach | MB 6112

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

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedeních, 
6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované přední 
panely, v zadní části sponu s mosaznou přezkou
onesize

144 24  € 5,40/Kč 139,–

Broušená 5 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
broušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6
ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části sponu
s vyraženým nápisem Myrtle
onesize

144 24  € 5,40/Kč 139,–

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
originální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívané
větrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v
zadní části sponu s kovovým očkem
onesize

144 24 € 5,50/Kč 141,–

6 panelová funkční kšiltovka
84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan
6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní část,
6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, díky
elastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnoucí 
materiálu
S/M – L/XL

144 24  € 16,80/Kč 430,–

6 panelová kšiltovka „Double Sandwich“
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6
ozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadní 
části klip sponu
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadní 
části kovovou sponu s patentem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 146,–
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03.6156
Myrtle Beach | MB 6156

03.0070
Myrtle Beach | MB 70

03.6581
Myrtle Beach | MB 6581

03.6117
Myrtle Beach | MB 6117

03.6224
Myrtle Beach | MB 6224

03.6155
Myrtle Beach | MB 6155

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

6 panelová sportovní kšiltovka
100% polyester
6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-
leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro zip,
materiál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětr-
nostních podmínek
onesize

144 24  € 6,40/Kč 164,–

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně 
šitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Velcro 
zip
onesize

144 24  € 4,80/Kč 123,–

Kšiltovka s 6 panely s plochým kšiltem
100% těžká česaná bavlna
6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminovaný
čelní panel, spodní strana kšiltu klasická zelená, podšité saté-
nové potítko, regulace velikosti pomocí „click & snap“ zavírání
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

Skládací kšiltovka
100% polyester
měkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a robustní 
vrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a větru
onesize

144 24  € 5,70/Kč 146,–

5 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných provede-
ních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobně šitých linek
onesize

144 24  € 4,20/Kč 108,–

Čepice s rovným kšiltem
100% bavlna
rovný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů v kontrastní barvě, 
8 ozdobně prošitých linek, nastavitelný plastový zip a vnitřní 
polstrovaná čelenka, příjemný materiál
onesize

144 24  € 9,–/Kč 230,–
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03.0091
Myrtle Beach | MB 91

03.0092
Myrtle Beach | MB 92

03.0035
Myrtle Beach | MB 35

03.6116
Myrtle Beach | MB 6116

03.0095
Myrtle Beach | MB 95

03.0001
Myrtle Beach | MB 1

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

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká nebroušená bavlna
6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zip
onesize

200 50  € 3,50/Kč 90,–

5 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací otvory, 
6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 3,50/Kč 90,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně
šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 3,60/Kč 93,–

6 panelová outdoorová kšiltovka
100% polyamid
6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a polst-
rování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odolný 
vůči vodě a větru
onesize

144 24  € 13,90/Kč 355,–

Vojenská čepice
100% bavlna
zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4
kovové kroužky, odolná bavlněná tkanina
onesize

144 24  € 7,–/Kč 180,–

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně šité 
linky a Velcro zip
onesize

200 50 € 2,80/Kč 72,–
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0033.66555566
MyMyrtrtlelelee BBeaeachch | MB 6556

03.6538
Myrtle Beach | MB 6538

03.6530
Myrtle Beach | MB 6530

03.6541
Myrtle Beach | MB 6541

03.0018
Myrtle Beach | MB 18

03.6524
Myrtle Beach | MB 6524

LED Lampe
LED diodes
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampeampe
LED diodes
LED dLED Lampe
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampe

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

6 panelová kšiltovka s LED světlem
100% bavlna
6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných větracích
otvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástí 
jsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodin,
zapínání tlačítkem na spodní části
onesize

144 24  € 30,–/Kč 775,–

8 panelová funkční kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 oz-
dobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanou
čelenku, zadní panel z letní tenké tkaniny
onesize

144 24  € 11,70/Kč 300,–

Funkční šátek
140g/m², 100% polyester
prodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jako 
součást běžecké kolekce
onesize

100 10  € 3,50/Kč 90,–

Lehce broušená 6 panelová kšiltovka „Sandwich“
100% bavlna
6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitých
švů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu s
kovovým očkem, vyrobena z lehkého kvalitního materiálu
onesize

144 24  € 5,40/Kč 139,–

6 panelová nízko profi lová kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní 
části mosazná spona s přezkou
onesize

144 24  € 5,10/Kč 131,–

Trojcípý šátek
65% polyester, 35% bavlna
trojcípý šátek, rozměry: ca. 85x40 cm
onesize

500 10  € 1,60/Kč 41,–
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03.6701
Myrtle Beach | MB 6701

03.6702
Myrtle Beach | MB 6702

03.6703
Myrtle Beach | MB 6703

03.6704
Myrtle Beach | MB 6704

03.6625
Myrtle Beach | MB 6625

03.6626
Myrtle Beach | MB 6626

03.6700
Myrtle Beach | MB 6700

03.6564
Myrtle Beach | MB 6564

H tband separat
tband sepd s
separatelyhäpáska ke klobouku 

Hutband separat 
Hutband separat 

utband separa
utband separa
utband separa
utband separa

prodejná samostatně
separatelyseparatelyerhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

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

Rybářský klobouk
100% polyester
Větru a vodě odolný, měkká síťovaná podšív-
ka, lehce vyztužená krempa
S/M – L/XL

200 50 € 8,60/Kč 220,–

Flexibilní letní klobouk
100% papír
Kvalitní poddajný materiál, krempa 5 cm, 
komfort nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

24 12 € 17,30/Kč 445,–

Klobouk s třásňovou krempou
100% papír
Nápadný vzor copu, vpracovaná klobouková
páska v kontrastní barvě, krempa 5cm široká,
komfortní nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

144 36 € 10,20/Kč 260,–

Klobouk háčkovaný vzhled
100% papír
Manžety v kontrastních barvách, krempa 6
cm, komfort nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

48 12 € 11,50/Kč 295,–

Propagační čepice
100% polyester
tkaný vzhled, krempa s látkovám lemem, šířka
krempy 4,5cm, tkané potítko
onesize

144 36 € 3,50/Kč 90,–

Čelenka
100% polyester
vhodná kombinace s MN6625, šířka pásku
2,5 cm
onesize

240 120 € 0,70/Kč 19,–

Klobouk melír
100% papír
výjimečný vzhled,měkký materiál,zvláštní 
zpracování, elastická páska proti potu, krempa
4cm široká
S/M – L/XL

48 12 € 8,60/Kč 220,–

Stylový letní klobouk s kontrastní páskou
100% papír, stužka: 65% bavlna, 35%
polyester
kontrastní široká stuha, vnitřní polstrování a 
rychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M - 56 
cm, L/XL - 58 cm
S/M – L/XL

72 24 € 12,80/Kč 330,–
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03.6206
Myrtle Beach | MB 6206

03.6207
Myrtle Beach | MB 6207

03.6211
Myrtle Beach | MB 6211

03.6212
Myrtle Beach | MB 6212

03.6213
Myrtle Beach | MB 6213

03.6214
Myrtle Beach | MB 6214

03.6216
Myrtle Beach | MB 6216

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

Baseballová kšiltovka Elastic Fit s 6 panely
97% česaná bavlna, 3% elastan
6 obšitých otvorů, 8 ozdobných švů na kšiltu, laminovaný
čelní panel, ideální tvar, který sedí díky elastické vložce a
elastickému potítku, zadní strana úplně uzavřená
S/M – L/XL

144 24 € 11,50/Kč 295,–

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým kšiltem
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sníma-
telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click &
snap“ zavírání
onesize

144 24 € 4,50/Kč 116,–

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým kšiltem
100% polyamid
6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné potítko, sníma-
telný lepící štítek na kšiltu, regulace velikosti pomocí „click & 
snap“ zavírání, měkký mesh
onesize

144 24 € 5,10/Kč 131,–

Sandwich kšiltovka s 6 panely
100% česaná bavlna
6 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu,
laminovaný čelní panel, podšité saténové
potítko, suchý zip
onesize

144 24 € 5,10/Kč 131,–

Kšilt na sport
100% polyester
Potítko z froté, uzavřené gumové zavírání
onesize

144 24 € 8,60/Kč 220,–

Sportovní mesh kšiltovka s 6 panely
100% polyester
4 obšité průduchy na zadních panelech, lami-
novaný čelní panel, podšité potítko, suchý zip
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,–

6 panelová kšiltovka se vzdušnou síťovinou
50% bavlna, 50% polyester
6 stehů na kšiltu, laminované přední panely,
prodyšná 3D síťovina na zadních panelech,
polstrované potítko, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 5,50/Kč 141,–
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03.7104
Myrtle Beach | MB 710400

03.7303
Myrtle Beach | MMMMB B B 77737 03

03.7994
Myrtle Beach | MB 7779944

0303.7.7999955
MyMMyrtrtlele BBeaeachcch | MB 79797 95959

030 .77303000
Myyyrtrtr lele Beaachchch ||| MMB 7330000000

03333.7112
Myrtttle Beach | MB 7112

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

03.7104 Myrtle 
Beach | MB 7104
Čepice
127g, 100% polyakryl,fl eece lem
100% polyester
barevná čepice s bambulí a lemem,
měkká pestrá efektní příze, 3D
vzhled - design vlny, vnitřní lem
fl eece pro příjemné nošení
onesize

72 12 € 10,–/Kč 255,–

03.7303 Myrtle 
Beach | MB 7303
Šála z efektní příze
138g, 100% polyakryl
barevný šál z efektní pestré a měkké 
příze, rozměr 65x20cm
onesize

72 12 € 11,50/Kč 295,–

03.7994 Myrtle 
Beach | MB 7994
Reklamní čepice
50g, 100% akryl, podšívka: 100%
polyester fl eece
žebrovaná čepice, v přední části pro-
stor pro branding (8x6 cm), uvnitř 
čepice příjemný lem z fl eecu
onesize

160 5 € 4,80/Kč 123,–

03.7995 Myrtle 
Beach | MB 7995
Reklamní šála
250g, 100% akryl
žebrovaná šála, na jedné straně
prostor pro branding (20x12 cm)
onesize

40 10 € 12,90/Kč 330,–

03.7300 Myrtle 
Beach | MB 7300
Zimní šátek-návlek
100% polyester
nákrčník z elastického, tvar zacho-
vávajícího jersey, refl exní proužky, 
teplá fl eece vložka
onesize

150 5 € 4,60/Kč 118,–

03.7112 Myrtle 
Beach | MB 7112
Reklamní pletená čepice
34g, 100% polyakryl
lehká reklamní pletená čepice s
lemem, klasický střih, široký okraj
pro komfortní nošení
onesize

100 10 € 1,90/Kč 48,–
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030 .771117
Myrtle Beach | MMB B 77117

0303.7.71188
MyMyrtrtlele BBeachch | MMBB 71711818

03.7116
MMyMM rttle Beach | MB 7116

03.7305
Myrtle Beach | MMMB 73055

030 .771111114
Myrtleeee BBeaeachch || MMB 71144

030303.7.71111115555
MyMMyM rtrttlelele BBBBeaeaee chchch ||| MMMMBBB 7111155155

03.71222222
Myrtle BBeaeach | MMB B 717122

033303.7.77303066
MyMMyMyrtrtrtrtlelellel BBBBeaea hchch || MMB 73730606

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

Elegantní pletená čepice
46g, vnější materiál: 100% polyakryl
klasický střih, příjemná na nošení díky širšímu
okraji
onesize

100 10 € 5,40/Kč 139,–

Volnočasová dlouhá čepice
32g, vnější materiál: 100% polyakryl
dvojitě pletená, moderní střih, dvoubarevná,
extra dlouhá
onesize

100 10 € 4,90/Kč 126,–

Tradiční čepice
52g, vnější materiál: 60% polyakryl, 40%
polyester
lehce zdrsněný povrch, pletená zprava doleva,
efektní design díky dvoubarevnému žebrování 
na okraji
onesize

100 10 € 6,70/Kč 172,–

Tradiční pletená šála
166g, vnější materiál: 60% polyakryl, 40%
polyester
lehce zdrsněný povrch, pletená zprava doleva,
efektní design díky dvoubarevnému žebrování 
na obou okrajích, rozměry:190x75cm
onesize

100 10 € 13,10/Kč 335,–

Pánská pletená melírovaná čepice
100g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-
šívka: 100% polyester
kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze, 
příjemné na nošení díky fl eecové podšívce na 
vnitřní straně, hrubé pletení
onesize

100 10 € 7,30/Kč 188,–

Dámská pletená melírovaná čepice
114g, vnější materiál: 100% polyakryl, pod-
šívka: 100% polyester
kontrastní akcenty na okraji, melírovaná příze,
příjemná na nošení díky fl eecové podšívce na
vnitřní straně, hrubé pletení
onesize

100 10 € 10,20/Kč 260,–

Melírovaná čepice
82g, vnější materiál: 50% polyakryl, 50%
polyester
dvojitě pletená, módní střih
onesize

100 10 € 4,40/Kč 113,–

Jemně pletená šála z melírované příze
140g, vnější materiál: 80% polyakryl, 20%
polyamid
pletená zprava doleva, s lemem na podélných
stranách, rozměry:190x75cm
onesize

80 5 € 11,50/Kč 295,–
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03.7500
Myrtle Beach | MB 7500

03.7501
Myrtle Beach | MB 7501

03.7925
Myrtle Beach | MB 7925

03.7551
Myrtle Beach | MB 7551

03.7580
Myrtle Beach | MB 7580

03.7584
Myrtle Beach | MB 7584

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

Pletená čepice
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice s ohrnovacím lemem
onesize

144 12  € 3,50/Kč 90,–

Dětská pletená čepice
55g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená dětská čepice s ohrnovacím lemem.
onesize

144 12  € 3,20/Kč 82,–

Pletená čepice s fl eece uvnitř
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyester
pletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblasti čela, žebrový
vzhled
onesize

144 12 € 6,80/Kč 175,–

Pletená čepice Thinsulate®
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená teplá čepice, variabilní lem
onesize

144 12  € 6,50/Kč 167,–

Pletená čepice
45g/m², 100% polyakryl
úzká dvojitě pletená čepice bez lemu
onesize

144 12  € 2,90/Kč 75,–

Pletená čepice s kontrastním okrajem
53g, 100% polyakryl
úzká dvojitě pletená čepice s kontrastním lemem
onesize

144 12 € 3,20/Kč 82,–

off  white

black

grey melange

light grey

sand

dark green

lime green

yellow

orange

red

dark purple

aqua

royal

navy

dark navy

off  white

black

neon yellow

gold yellow

girl pink

red

light blue

royal

navy

off  white

black

light grey 
gmelange

lime green

red

navy

off  white

black

dark grey 
gmelange

light grey

dark green

fl uorescent
yyellow

red

royal

navy

off  white

black

grey melange

light grey 
gmelange

dark green

lime green

yellow

orange

girl pink

red

burgundy

royal

navy white/lime 
ggreen

black/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

319

Ca
ps

 &
 H

at
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
M

YR
TL

E 
BE

AC
H

 



0303030 7.7.7797979 77
MyMyrtle BBBeaeachch || MMMMBB B 7979797977777777

033.7.7981
MyMyrtrtlele Beaeachch | MMBB 79798181

03.79933
MyMyrtle Beae ch ||| MB B 79777 93333

033033.7.777989898987
MMMMyrtlele BBBBeaeaaachchchch | MMBB 7987777

03.7540
Myrtle Beach | MB 7540

03.7611
Myrtle Beach | MB 7611

03.7720
Myrtle Beach | MB 7720

03.7949
Myrtle Beach | MB 7949

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

Hrubě pletená čepice
96g, 80% polyakryl, 20% polyamid
hrubě pletená čepice z kvalitní příze, podšívka 
z fl eecu pro větší pohodlí při nošení, měkký a 
příjemný materiál
onesize

100 10 € 10,–/Kč 255,–

Hrubě pletená šála
149g, 80% polyakryl, 20% polyamid
hrubě pletená šála z vysoce kvalitního měkké-
ho materiálu, rozměry: 65x20 cm.
onesize

50 10 € 11,50/Kč 295,–

Pletená čepice
81g, vnější vrstva: 100% akryl, podšívka: 
100% polyester fl eece
dlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepice, 
uvnitř příjemný lem z fl eecu, na okraji čepice 
malý štítek z umělé kůže s logem
onesize

100 10 € 8,60/Kč 220,–

Hrubě pletená šála „tunel“
288g, 100% akryl
hrubě pletená šála „tunel“, rozměry: 40x40
cm
onesize

40 10 € 20,20/Kč 520,–

Pletená čepice s bambulí
80g, 100% polyakryl
dvojitý široký žebrový úplet, široký variabilní 
ohrnovací lem
onesize

144 12 € 4,90/Kč 126,–

Fleecová šála
225g/m², 100% nežmolkující fl eece
extra široká fl eecová šála bez třásní, rozměry:
150x25 cm
onesize

100 10 € 5,40/Kč 139,–

Mikrofl eecová čepice
210g/m², 100% nežmolkující fl eece
mikrofl eecová teplá čepice s širokým lemem
M/L

200 10 € 3,60/Kč 93,–

Pletené rukavice pro dotykové displeje
38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5%
elastan, 1% ostatní
pletené rukavice s konci prstů přizpůsobenými
pro dotykové displeje (integrovaná kovová
vlákna)
S/M – L/XL

200 10 € 7,30/Kč 188,–
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03.7119
Myrtle Beach | MB 7119

03.7120
Myrtle Beach | MB 7120

03.7984
Myrtle Beach | MB 7984

03.7307
Myrtle BBBeach | MB 7307

03.7941
Myrtle Beach | MB 7941

03.7947
Myrtle Beach | MB 7947

03.7940
Myrtle Beach | MB 7940

03.7974
Myrtle Beach | MB 7974

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

Háčkovaná čelenka
48g, vnější materiál: 100% polyakryl
uvnitř čelenky integrovaná fl eecová podšívka
onesize

200 10 € 5,70/Kč 146,–

Jemná háčkovaná čelenka
88g, vnější materiál: 100% polyakryl, podšív-
ka: 100% polyester
jemný háčkovaný vzhled, příjemná na nošení 
díky fl eecové podšívce
onesize

100 10 € 8,30/Kč 215,–

Zimní čepice
90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
70% akryl, 30% polyester
dlouhá zimní čepice s bambulí, boční šev,
bambule z umělé kožešiny
onesize

100 10 € 10,–/Kč 255,–

Elegantní loop šála
250g, vnější materiál: 65% polyester, 35% 
viskóza
jemný materiál příjemný na nošení, rozmě-
ry:85x50cm
onesize

50 10 € 12,20/Kč 315,–

Maxi háčkovaná čepice
115g, 100% polyakryl
hrubě háčkovaná velká čepice, díky pásku z
fl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošení
onesize

100 10 € 15,10/Kč 390,–

Háčkovaná čelenka
65g, 100% polyakryl
ručně háčkovaná čelenka, extra široká, pod-
šívka z mikrofl eecu
onesize

144 12 € 9,–/Kč 230,–

Háčkovaná 3 barevná čepice s bambulí
115g, 100% polyakryl
módní 3 barevná háčkovaná čepice s bambulí,
díky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice velmi
pohodlná na nošení
onesize

100 10 € 15,10/Kč 390,–

Šála
117g, 100% polyakryl
hladký měkký dotek, na koncích kroucené
třásně, rozměry: 180x130 cm
onesize

100 10 € 10,–/Kč 255,–
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030303.7.77101010222
MMyMyMyyrtrtlelele BBBeaeae chc  | MB 717717117102020202

03.710999
Myrtrtlele BBeaeachch || MMBB 717 090999

03.7983
MMMMMMyMyM rtle Beaeaeaachchhhchch |||| MMMMBBB B 79797979798383838383

03030303.77.7.79898989 666
MyMyyyrtrtrtrtlelelele BBBBeaeaaeaeachchhchch |||||| MMMMBBB 798686

03.7979
Myrtle Beach | MB 7979

03033.7.7797999 88
MyMyrtrtleele BBBeaeachchch || MMMMMBBB 797978787

03330 .7.7. 989800
MyMyyM rtrtrtrtlelelele BBBBeaeaae chchch || MMMB B 79799998808080

03.7964
Myrtle Beach | MB 7964

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

Pletená čepice
52g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% 
polyester
rib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eece 
lem pro příjemné nošení, černá k dostání také
jednobarevná
onesize

144 12 € 5,70/Kč 146,–

Bavlněná čepice
46g, 100% bavlna
lem čepice s módním vroubkováním, na straně
štítek z umělé kůže
onesize

160 10 € 6,40/Kč 164,–

Šála „tunel“
190g, 100% akryl
dvojitě pletená šála „tunel“, hrubé žebrování
onesize

50 10 € 10,–/Kč 255,–

Hrubě pletená čepice s bambulí
181g, vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
100% polyester fl eece
dlouhá hrubě pletená čepice s bambulí, uvnitř 
příjemný lem z fl eecu
onesize

50 10 € 14,20/Kč 365,–

Čepice melange
62g, 80% polyakryl, 20% polyamid
melange čepice s módní žebrovanou krempou
onesize

150 10 € 6,70/Kč 172,–

Šála melange
157g, 80% polyakryl, 20% polyamid
dvojitě pletená melange šála, rozměry:
180x25 cm
onesize

50 10 € 14,10/Kč 360,–

Rukavice melange
71g/pár, 80% polyakryl, 20% polyamid
melange rukavice se zdvojeným okrajem
S/M – L/XL

150 10 € 8,30/Kč 215,–

Háčkovaná čepice
85g/m², 100% polyakryl
háčkovaná čepice s kontrastním lemem
a bambulí, díky fl eece pásku uvnitř velmi 
příjemná na nošení
onesize

72 12 € 12,–/Kč 310,–
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black/black

coff ee/black
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black

red/black

ink/black

black
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ggggg ggggg yyyyyglacier grey
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dark red
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28.080X
Result Headwear | RC080X

28.081X
Result Headwear | RC081X

28.082X
Result Headwear | RC082X

28.083X
Result Headwear | RC083X

28.084X
Result Headwear | RC084X

28.084J
Result Headwear | RC084J

28.085X Result 
Headwear | RC085X

für Sublimation 

geeignetdesigned for 
ür Sublimatio
ür Sublimatio

Sublimationgeeignetgeeignetdesigned foigned 
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio

sublimační tisk
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

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

Polyesterová kšiltovka, 5 panelů
125g/m², 100% polyester
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšité 
větrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketa
onesize

200 25 € 2,–/Kč 51,–

Kšiltovka s nízkým profi lem, 6 panelů
280g/m², 100% bavlna
vyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvory,
suchý zip, odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 3,80/Kč 98,–

Kšiltovka s kontrastním panelem, 6 panelů
300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 100% bavlna
vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6 x prošitý, větrací 
otvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínání,
odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 4,50/Kč 116,–

Plochá kšiltovka, 6 panelů
300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel
100% bavlna
vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6x pro-
šitý, obšité větrací otvory, plastové zapínání, 
odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 4,50/Kč 116,–

Kšiltovka, 5 panelů
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný
kšilt, obšité větrací otvory, zapínání na suchý
zip, odnímatelná etiketa
onesize

200 25 € 3,40/Kč 87,–

Dětská kšiltovka, 5 panelů
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný, 
větruodolný materiál, formovaný kšilt, obšité 
větrací otvory, zapínání na suchý zip, odníma-
telná etiketa
onesize

200 25 € 3,30/Kč 85,–

Flex-kšiltovka, 6 panelů
260g/m², 98% bavlna, 2% elastan
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný
kšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zapí-
nání, savý pásek na pot, odnímatelná etiketa
S/M – L/XL

150 25 € 8,40/Kč 215,–
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28.029X
Result Winter Essentials | RC029X

28.044X
Result Winter Essentials | RC044X

28.046X
Result Winter Essentials | RC046X

28.146X
Result Winter Essentials | R146X

28.24XP
Result Headwear | RC024XP

28.024X
Result Headwear | RC024X

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

Pletená čepice
340g/m², 340g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pračce
onesize

150 25  € 3,50/Kč 90,–

Čepice
56g/m², 100% polyakryl
módní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračce
onesize

150 25  € 3,80/Kč 98,–

Oboustranná módní pletená čepice
62g/m², 100% polyakryl
oboustranná módní pletená čepice, spodní části úzký lem v
kontrastní barvě, lze ji prát v pračce
onesize

150 25  € 4,–/Kč 103,–

Týmová šála
100% polyakryl
pruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí se
především pro výšivku, možno prát, rozměry: 140x20 cm
onesize

100 25  € 6,50/Kč 167,–

Nízkoprofi lová sandwich kšiltovka
350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kepr
6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně prošité
otvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapínání s
mosaznou přezkou
onesize

150 25  € 5,60/Kč 144,–

6 panelová kšiltovka
350g/m², 100% broušená bavlna, kepr
6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, na 
kšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání na
mosaznou přezku
onesize

150 25  € 5,50/Kč 141,–

black grey red royal navy black stone navy

black/yellow

black/red

black/grey

black/sky

grey/black

stone/olive

lime green/
black

bright 
gorange/black
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white/navy

black/
white

black/gold

kelly green/
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red/black

red/white

fuchsia/
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black/red

grey/black

grey/red

grey/yellow
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red/black
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navy/white white black forest yellow

red purple royal navy
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25.8110
SOL'S | Sunny

25.8111
SOL'S | Sunny Kids

25.8100
SOL'S | Buff alo

25.8811
SOL'S | Buzz

25.0594
SOL'S | Long Beach

25.0595
SOL'S | Booster

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

5 panelová basebalová kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna
předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné 
zapínání
onesize

100 25  € 2,60/Kč 67,–

5 panelová dětská kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna
předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné 
zapínání
onesize

100 25  € 2,60/Kč 67,–

6 panelová basebalová kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
pevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů,
nastavitelná velikost pomocí zadní kovové spony
onesize

100 25 € 3,10/Kč 80,–

5 panelová kšiltovka
150g/m², 100% bavlna
tvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní straně
onesize

200 25  € 2,05/Kč 52,–

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
tvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látková
páska
onesize

100 25  € 3,10/Kč 80,–

5 panelová kontrastní kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
průběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný kšilt,
látková páska a kovová spona
onesize

100 25 € 3,90/Kč 100,–
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Bags, Umbrellas & 
Accessories

Bavlna je přírodní vlákno s vynikajícími vlastnostmi – vysoká 
savost, příjemný dotek, výborná barvitelnost

Polyester – nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlastnosti: pevnost
v tahu, jemnost, stabilita tvaru, nižší savost, snadná údržba,
velmi dobrá odolnost proti vlivu světla

Fleece – střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek,
příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace při nízké gramáži,
vodoodpudivý materiál

Polyamid (nylon) – syntetické vlákno s vysokou pevností v
tahu i trhu, rychleschnoucí

Filc (plst) netkaná textilie. Vlákna jsou spojovány chemickou, 
mechanickou 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, absorpční, vlhkost odpuzující, výborná
izolace

Juta – lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku 
rostliny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvitelná, 
vysoká pevnost v tahu, specifi cký zápach

(LKW) Plachta – látka z umělého vlákna s dlouhou životností,
velice odolná proti roztržení a proti vlivům počasí 

Polyester Pongee – tkanina z polyesterového vlákna. Jedná
se o tenký hladký materiál, který se původně obvykle vyráběl z
hedvábí

Ripstop – charakteristická mřížková struktura je způsobena
speciální technikou tkaní, vyrábí se většinou z nylonu.
Vlastnosti: velká odolnost v trhu a stabilita

Certifi kace:
Tašky z bio-bavlny a Fair Trade proodukty nnaleznetee v
kolekci Westford Mill.
Udržitelné Ökobrella® deštníky s ppotahy z recyklovvaných
PET lahví nabízí Fare. Tato značkaa nabízí také dešttníky,
které jsou certifi kovány v souladu s normoou EN ISOO
20471. 

Další informace k certifi kacím, texxtilním sddružením a 
iniciativám získáte na stranách 2-33.

156 různých modelů z kategorie 
tasky, destniky, deky
56 novinek

46 nových barev u stávajících
produktů

Top prodejný výrobek

Číslo příze (T=Threads/příze) -
poskytuje informace o použitém
počtu vláken ve tkanině. Označení 
kvality 210T znamená, že jeden čt-
vereční úsek (2,54x2,54cm) látky se
skládá z  210 přízí. Čím vyšší je toto
číslo, tím silnější je tkanina.

Tloušťka příze (D = denier /
tloušťka příze, např., 420D Nylon)
- poskytuje informace o tloušťce
použitého vlákna. Nylonová tkanina
s označením 420D byla vyrobena s
příze tloušťky 420 denier (1 denier =
1 gram na 9000 metrů). Čím vyšší je
toto číslo, tím více je tkanina odolná 
a robustní.



52.0198
BagBase | BG198

52.0196
BagBase | BG196

52.0010
BagBase | BG10

52.0042
BagBase | BG42

52.0021
BagBase | BG21

52.0030
BagBase | BG30

52.0151
BagBase | BG151

52.0125
BagBase | BG125

52 085552.085552 0855
BagBase | BG855

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

Batoh „Duo Knit“
100% Duo Polyester
TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, hlavní při-
hrádka se zipem, polstrovaná záda, polstrované nastavitelné 
popruhy, ucho, rozměry: 31x50x16cm, objem: 20l
onesize

15 1 € 24,30/Kč 625,–

Taška „Duo Knit“
100% Duo Polyester
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, ledvinka se zipem, 
odnímatelný nastavitelný popruh, tkaná držadla, rozměry: 
50x25x25cm, objem: 20l
onesize

30 1  € 19,85/Kč 510,–

Premium pytlík na tělocvik
210D polyester, 100g/m²
Nepromokavý, zesílené rohy s
kovovými očky, rozměry: 33x45cm,
objem: 11l
onesize

200 25 € 3,20/Kč 83,–

Ledvinka
600D polyester
Nastavitelný tkaný popruh, přihrádka se zipem uvnitř, velká
hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2,5l
onesize

100 1 € 5,65/Kč 145,–

Messenger taška
600D polyester
Organizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se zipem,
dva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrová-
ním, rozměry: 38x30x12cm, objem: 11l
onesize

40 10  € 13,90/Kč 355,–

Taška „Across Body“
600D polyester
Vhodné pro tablety iPad mini™, nastavitelný tkaný popruh,
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka
se zipem, rozměry: 16x23x7cm, objem: 1,5l
onesize

60 10  € 7,20/Kč 186,–

Batoh
210D polyester
TearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odolný
proti opotřebení, nepromokavý materiál, kombinace přihrádka
ke složení/vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, přední 
kapsa se zipem, rozměry: 31x45x16cm, objem: 20l
onesize

80 1 € 8,75/Kč 225,–

Original Fashion batoh
600D polyester
TearAway Label, přední přihrádka 
se zipem, polstrovaná záda,
polstrované nastavitelné popruhy, 
ucho, rozměry: 31x42x21cm,
objem: 18l
onesize

40 1 € 12,85/Kč 330,–

Batoh „Roll-Top“ 
600D polyester
TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, polstrovaná
přihrádka na notebook, přední přihrádka se zipem, polstro-
vaná záda a dno, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,
rozměry: 32x44x13cm, objem: 13l
onesize

20 1  € 19,85/Kč 510,–

new
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brand new
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52.0616
BagBase | BG616

52.0153
BagBase | BG153

52.046152 0461
BagBase | BG461

52.0544
BagBase | BG544

52.0150
BagBase | BG150

52.0673
BagBase | BG673

52.0620
BagBase | BG620

52 061352.061352 0613
BagBase | BG613

52.0628
BagBase | BG628

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

Batoh
300D polyester
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka se 
zipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitel-
né popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16l
onesize

20 1  € 16,35/Kč 420,–

Mini batoh
600D polyester
TearAway Label, nastavitelné popruhy, přední kapsa se zipem, 
polstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objem: 6l
onesize

40 1  € 10,90/Kč 280,–

Příruční zavazadlo
600D polyester
Odnímatelný EasyPanel™ k zušlechtění, ideální jako příruční 
zavazadlo na cesty letadlem, zásuvné držadlo, 2 velké přihrád-
ky, integrovaná kolečka, okénko k popsání, uzamykatelný zip
na hlavní přihrádce, ucha, rozměry: 35x55x23cm, objem: 40l
onesize

6 1  € 71,–/Kč 1825,–

Cestovní taška
600D/420D polyester kombinace
TearAway Label, nepromokavý materiál, přihrádka na boty, při-
hrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennosti 
uvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky na
dně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstro-
vané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30l
onesize

20 1  € 26,50/Kč 680,–

Taška
210D polyester
TearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení, 
nepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/
vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměry:
50x30x26cm, objem: 32l
onesize

100 1  € 6,55/Kč 168,–

Canvas taška
407g/m², 100% bavlna canvas
Přihrádka na cennosti uvnitř, zavírání na druk, nastavitelný 
popruh, délka ucha: 37cm, rozměry: 38x40x14cm, objem: 15l
onesize

50 10  € 11,90/Kč 305,–

Batoh „Explorer“
600D HD polyester
TearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahovací 
šňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, pol-
strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x17cm,
objem: 27l
onesize

10 1  € 35,50/Kč 910,–

Vintage batoh na notebook
600D polyester
TearAway Label, EasyPocket™ pro jednoduché zušlechtění, na 
notebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,
polstrovaná záda, uzavíratelné pomocí stahovací šňůrky,
uzávěry na magnet, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,
rozměry: 30x46x17cm, objem: 18l
onesize

25 1  € 30,50/Kč 785,–

Vintage taška
600D polyester
TearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranách,
PU a kovové akcenty, kapsa na zip vpředu, vkládací dno, extra
dlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se no-
sit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26l
onesize

20 1  € 29,90/Kč 765,–
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Fare | 5199

46.1142
Fare | 1142C
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Fare | 5640
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Fare | 7112
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Fare | 5095

46.5471
Fare | 5471
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Fare | 7471
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Fare | 2393
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Malý deštník
336g, pongee polyester
asymetrický deštník s manuálním otevíráním.
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
velmi skladný,dá se složit do malého sáčku,
průměr 98 cm, délka zavřeného deštníku
31 cm
onesize

24 1 € 18,–/Kč 465,–

Deštník s automatickým otvíráním
451g, pongee polyester
má rovnou matnou černou rukojeť a je z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
zajímavý potisk, který mění při dešti barvu, 
průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníku
84 cm
onesize

24 1 € 13,85/Kč 355,–

Malý deštník
420g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, je velký, proto je
vhodný pro více osob, má hliníkovou rukojeť 
s integrovaným tlačítkem, z materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě, velmi skladný a
dá se složit do malého sáčku, průměr 105 cm,
délka zavřeného deštníku 30 cm
onesize

24 1 € 18,50/Kč 475,–

Transparentní automatický deštník
100% polyester pongee
automatické otevírání, systém proti větru,
barevné detaily na tyči a špicích, černě pogu-
movaná tyč s měkkou rukojetí
onesize

24 1 € 14,40/Kč 370,–

Malý deštník
302g, polyester
s manuálním otevíráním. rukojeť z recyklo-
vaných pet lahví, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě, velmi skladný a dá se
uschovat do malého sáčku, průměr 98 cm,
délka zavřeného deštníku 27 cm
onesize

48 1 € 13,15/Kč 340,–

Malý deštník
394g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, refl exními prvky a 
LED světýlko na rukojeti, z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě, velmi skladný, dá se
složit do malého sáčku, průměr 97 cm, délka 
zavřeného deštníku 32
onesize

48 1 € 31,–/Kč 790,–

Golfový deštník pro 2
730g, pongee polyester
s automatickým otevíráním. má rukojeť s
integrovaným tlačítkem a díky své velikosti se
hodí pro více lidí, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě, průměr 120 cm, délka 
zavřeného deštníku 93 cm
onesize

12 1 € 35,50/Kč 915,–

Velký golfový deštník
pongee polyester
s rovnou rukojetí vhodný pro více osob, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
průměr 113 cm, délka zavřeného deštníku
101 cm
onesize

12 1 € 18,80/Kč 485,–
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46.5415
Fare | 5415

46.7715
Fare | 7715

46.4111
Fare | 4111

46.1115
Fare | 1115

46.4783
Fare | 4783

46.5460
Fare | 5460
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Skládací deštník dvojí automatika
Polyester pongé
Obrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systém, 
automatické otevírání/zavírání, 58cm/8 dílů, 3dílná konstruk-
ce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovaným 
tlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černé
umělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105 cm, zavřený
cca 31,5 cm dlouhý
onesize

24 1  € 18,–/Kč 465,–

Deštník
Polyester pongé dvojitý potah
Obrácený otevírací a zavírací mechanismus (mokrá strana 
při zavření uvnitř), windproff  systém, ruční otevírání, 60 
cm/8 dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátové
kolejnice, pojistka s integrovaným tlačítkem otevírání, černé
polokruhové soft  touch držátko s možností umístění reklamy, 
černé niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspul-
kou, cca 109 cm průměr, zavřený 78 cm dlouhý
onesize

24 1  € 25,60/Kč 660,–

Deštník
Polyester pongé
Pěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých barvách,
windproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mm 
hliníková hůl, sklolaminátové kolejnice, pojistka, soft  touch 
polokruhové držátko, matné niklové špičky, cca 115 cm
průměr, zavřený cca 92 cm dlouhý
onesize

12 1  € 16,95/Kč 435,–

Deštník s automatickým otvíráním
440g, pongee polyester
deštník s automatickým otevíráním, zahnutou rukojetí, odolný
vůči větru a vodě, průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníku
86 cm
onesize

24 1  € 13,65/Kč 350,–

Středně velký deštník
530g, polyester
automatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiálu, 
který je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Soft -
-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítkem
na otevírání, průměr 112 cm, délka zavřeného deštníku 90 cm
onesize

24 1  € 18,70/Kč 480,–

Malý deštník
339g, pongee polyester
automatické otevírání, vyroben z materiálu, který je odolný
vůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu se
stříbrným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého obalu
s elastickým poutkem a černým lemováním, průměr 97 cm,
délka zavřeného deštníku 29 cm
onesize

24 1  € 15,–/Kč 385,–
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47.6052
Halfar | 1806052

47.7790
Halfar | 1807790 

47.2814
Halfar | 1802814

47.2759
Halfar | 1802759

47.7530
Halfar | 1807530

47.2213
Halfar | 1812213

47.5510
Halfar | 1805510 

47.9124
Halfar | 1809124

47.3939
Halfar | 1803939

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

Taška přes rameno STYLE
truck tarpaulin
prostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými vnitřními
kapsami, široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast
tisku) se zipem, velikost: 37x28x12 cm
onesize

25 1 € 19,60/Kč 505,–

Event Bag EASY
600D polyester
velká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodné
pro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramenní 
popruh, rozměry: 28x34/44x5,5 cm
onesize

25 1  € 7,20/Kč 185,–

LorryBag® ECO
truck tarpaulin
prostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsy, 
široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) se
zipem, velikost: 27x29x13 cm
onesize

25 1  € 15,–/Kč 385,–

Taška přes rameno NATURE
453g/m², 100% bavlna
hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní 
telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, 
rozměry: 33x26x11cm
onesize

25 1 € 17,90/Kč 460,–

Taška přes rameno RETRO
PU umělá kůže
hlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na zip,
nastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12 cm
onesize

25 1  € 18,20/Kč 465,–

Batoh na notebook CAMPUS
600D polyester
prostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa na
zip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnými
prvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrované 
popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry:
30x43x12/15 cm
onesize

10 1  € 28,60/Kč 735,–

Congress Bag BASIC
600D polyester
hlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeť,
poutka na tužky, velikost: 40x29x8 cm
onesize

25 1 € 6,85/Kč 176,–

Taška na notebook OFFICE
600D polyester
velký polstrovaný hlavní prostor, přední kapsa se zipem, úchy-
ty, nastavitelný ramenní popruh rozměry: 40x29x7 cm
onesize

25 1  € 16,05/Kč 415,–

Nákupní taška BASKET
600D polyester
taška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládací,
rozměry: 45x25/45x25 cm
onesize

10 1  € 19,50/Kč 500,–
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47.4001
Halfar | 1814001

47.2198
Halfar | 1812198

47.3055
Halfar | 1813055

47.4014
Halfar | 1814014

47.7554
Halfar | 1807554

47.7788
Halfar | 1807788 

71047.5710
Halfar | 1805710

47.9997
Halfar | 1809997 

47.7785
Halfar | 1807785

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

Taška „Jersey“
Polyester
Taška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsou na 
zip, dlouhá ucha, rozměry: 38x42cm
onesize

100 1  € 5,60/Kč 144,–

Batoh „Fashion“
300D polyester
Batoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip v
poklopu, velká hlavní přihrádka s polstrovanou vloženou
kapsou, přední kapsa s dvojcestným zipem, polstrovaná záda 
a pás, ucho
onesize

20 1  € 28,30/Kč 730,–

Stahovací vak „Join“
Mini rips
Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními
kapsami na zip, stahovací šňůrka, poutko na nošení, rozměry: 
36x45cm
onesize

100 1 € 5,35/Kč 137,–

Batoh „Mountain“
210D Nylon
Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-
větrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémem,
hrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní pás,
velká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, boční 
výstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na pití),
oko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocí 
šňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklop
s přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, boční 
upínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranou
proti dešti, ucho
onesize

10 1  € 65,–/Kč 1670,–

Přepravní taška ModernClassic
100% polyester plsť
hlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohodlný
ramenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaši 
propagaci, velikost: 36x29x10 cm
onesize

20 1  € 19,30/Kč 495,– € 19,30/Kč

Taška přes rameno ConnectClassic
plst
atraktivní dvoubarevná taška s hlavní kapsou a plochou
otevřenou kapsou uvnitř, zpevněné dno, klapka s uzávěrem, 
velikost: 32x32x8 cm
onesize

25 1  € 14,80/Kč 380,–, / ,

Felt Cover ECO
plst
kvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebooky, 
poutko na pero, velikost: 24x32x1 cm
onesize

100 1  € 7,10/Kč 183,–

Nákupní taška
plst
uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x40x14
cm
onesize

25 1  € 15,30/Kč 395,–

Nákupní taška BONNY
600D polyester
pěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky a
popruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60/46x40x14 cm
onesize

20 1  € 15,30/Kč 395,–
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47.1676
Halfar | 1801676

47.9793
Halfar | 1809793

47.6695
Halfar | 1806695

47.0780
Halfar | 1800780

47.9123
Halfar | 1809123

47.6694
Halfar | 1806694 

47.9116
Halfar | 1809116

47.9797
Halfar | 1809797

47.9787
Halfar | 1809787

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

Cestovní taška
420D nylon
má polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes. nasta-
vitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměry: 
57x30x28 cm
onesize

20 1 € 25,50/Kč 655,–

Waist Bag SOLUTION
600D polyester
hlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastavitelný
bederní pás, rozměry: 30x16x7 cm
onesize

50 1  € 7,85/Kč 200,–

Sportovní/cestovní taška GALAXY
420D nylon a žakár
hlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťoviny,
zadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťované kapsy
a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihrádkami
a otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramenní 
popruh s protiskluzovou podložkou, rozměry: 49x33x22 cm
onesize

25 1  € 30,–/Kč 770,– € 30,–/Kč 770

Sportovní batoh
420D nylon
hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přední 
kapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovaná
záda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cm
onesize

25 1 € 19,–/Kč 490,–

Batoh TRAIL
nylon 420D a ripstop
lehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlavní 
prostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vnější 
boční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vyztu-
žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměry:
30x49x18 cm
onesize

10 1  € 45,50/Kč 1170,– € 45,50/Kč 1170,

Batoh GALAXY
420D nylon a žakár
velký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované
kapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásně
navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry:
31x48x16 cm
onesize

25 1  € 26,50/Kč 680,–

Nákupní taška BEACH
340g/m², 100% bavlna
velká bavlněná nákupní taška, velice kvalitní, rozměry:
60/45x46x18 cm
onesize

25 1 € 9,45/Kč 245,–

Chladící taška SOLUTION
600D polyester
velký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plochá
přední kapsa, úchyty, nastavitelný ramenní popruh, rozměry: 
30x31x15 cm
onesize

25 1  € 14,90/Kč 385,–

Lodní vak SPLASH 2
tarpaulin
prostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a vodě, 
odnímatelná nastavitelná velikost ramenního popruhu, rozmě-
ry: 30x57x19,5 cm
onesize

25 1  € 15,55/Kč 400,–
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19.2007
Kimood | KI2007

19.2008
Kimood | KI2008 

19.2021
Kimood | KI2021

19.2004
Kimood | KI2004

19.2020
Kimood | KI2020

19.2006
Kimood | KI2006

19.2010
Kimood | KI2010

19.0507
Kimood | KI0507

19.0702
Kimood | KI0702
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Golfový deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, kovo-
vý hrot (1 cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98 cm, nahrazuje
artikl: Kimood 2001
onesize

20 1  € 7,75/Kč 199,–

Velký golfový deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrot
(14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120 cm, nahra-
zuje artikl: Kimood 2002
onesize

20 1  € 9,50/Kč 245,–

Deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1 cm), laminá-
tový rám a gumovou plastovou rukojeť. průměr: 105 cm
onesize

20 10  € 8,65/Kč 220,–

Deštník
210T polyester
s manuálním otevíráním, průměr: 128 cm
onesize

20 10  € 11,40/Kč 295,–

Deštník s dřevěnou rukojetí
pongee polyester
utomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý kovový
rám, průměr: 96 cm
onesize

20 10  € 9,–/Kč 230,–

Golfový deštník
210T polyester
8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním,
deštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průměr:
130 cm
onesize

20 10  € 15,90/Kč 410,–

Malý skládací deštník
pongee polyester
s manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a
laminátový rám, průměr: 98 cm
onesize

20 10  € 8,55/Kč 220,–

Kufr s organizerem
600D polyester, PP
kufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory s pruž-
ným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťoviny,
vpředu kovové kroužky, rozměry 35x30x60 cm, dekorace 
15x10 cm
onesize

10 1  € 21,50/Kč 555,–

Taška
PVC
má přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování v kontrastní barvě a
odnímatelný ramenní popruh, rozměry: 47x29x19 cm
onesize

20 1  € 31,50/Kč 815,–
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19.0212
Kimood | KI0212

19.0203
Kimood | KI0203

19.0202
Kimood | KI0202

19.0120
Kimood | KI0120

19.0809
Kimood | KI0809

19.0421
Kimood | KI0421

Handgepäck-Format
cabin baggag

Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
velikost kabinoveho

Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Forma

dgepäck-Form
H ndgepäck-Forma

dgepäck-Form
zavazadlan baggagbaggaggepäck-Fogepäck Fogepäck Foäck F

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

Elegantní nákupní taška
280g/m², 280g/m², bavlněné plátno
taška s pohodlnými širokými uchy, rozměry: 30x42x16 cm
onesize

50 5 € 9,60/Kč 245,–

Bavlněná nákupní taška s dlouhým uchem
130g/m², 130g/m², 100% bavlna
ucho (ca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cm
onesize

200 20  € 2,30/Kč 59,–

Nákupní taška „růže“
190T polyester
dá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cm
onesize

200 10  € 3,20/Kč 82,–

Batoh na notebook
600 HD
2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu, ucho i popruhy
jsou polstrované, malá přední kapsa na zip je vhodná pro
potisk nebo výšivku
onesize

20 10 € 26,20/Kč 670,–

Kufr
600 HD
2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teleskopickou rukojeť,
přední kapsa je vhodná pro potisk nebo výšivku
onesize

2 1  € 86,–/Kč 2210,–

Taška na notebook/dokumenty
300D polyester a PVC
2 boční kapsy, polstrovanou část na notebook a nastavitelný
ramenní popruh, který se dá odepnout
onesize

25 10  € 19,15/Kč 490,–

black

burnt lime

light burnt 
gorange

red

white black natural burnt lime
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white black true yellow orange
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51.D266
Quadra | QD266

51.D981
Quadra | QD981

51.D985
Quadra | QD985

51.D610
Quadra | QD610

51.D886
Quadra | QD886

51.D875
Quadra | QD875

51.D612
Quadra | QD612

51.D613
Quadra | QD613

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

Taška na notebook
600D/1680D polyester kombinace
Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení 
notebooku, uvnitř organizéry, přední kapsa se 
zipem, uvnitř mesh kapsy, odepínací popruh
s polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměry:
42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem:
10l
onesize

20 1 € 33,–/Kč 855,–

Taška na notebook „Tokyo“
100% nylon Micro Twill
TearAway Label, skládací popruhy přes rame-
no, vhodné pro notebooky do max. 15,6“,
organizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, 
polstrovaná hlavní přihrádka, odepínací 
nastavitelný popruh, může se nosit jako batoh
nebo v ruce, polstrované ucho, rozměry:
40x30x15cm, objem: 17l
onesize

15 1 € 42,–/Kč 1080,–

Taška na notebook „Tokyo“
100% nylon Micro Twill
TearAway Label, skládací popruhy přes rame-
no, vhodné pro notebooky do max. 17“, orga-
nizéry uvnitř, přední kapsa se zipem, přihrádka 
z mesh uvnitř, polstrovaný zadní díl a dno,
polstrované nastavitelné popruhy, polstrované
ucho, rozměry: 29x45x16, objem: 19l
onesize

10 1 € 48,50/Kč 1250,–

Vintage taška
Praný canvas
Hlavní přihrádka na zip, polstrované dno,
rip strip zip, nastavitelný popruh, rozměry:
40x30x12cm, zipy: 14l
onesize

25 1 € 29,90/Kč 765,–

Kabelka typ vak
Kožený vzhled NuHide™ PU
TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový 
proužek, kovové zavírání ve vintage stylu, 
vnitřní kapsa se zipem, stahovaní šňůrka ze
stejného materiálu, magnetické zapínání, 
nastavitelný popruh, rozměry: 22x27x14cm,
objem: 4l
onesize

30 1 € 16,55/Kč 425,–

Messenger taška
Kožený vzhled NuHide™ PU
TearAway Label, podšívka vzhledu vlasový
proužek, prostřední přihrádka se zipem, 
kovové zavírání ve vintage stylu, přední kapsa 
se zipem, magnetické zapínání, nastavi-
telný popruh, polstrované ucho, rozměry: 
37x30x12cm, objem: 11l
onesize

20 1 € 37,50/Kč 965,–

Vintage canvas batoh
Praný canvas
Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip, 
boční kapsy, polstrované dno, stahovaní šňůr-
ka, nastavitelné polstrované popruhy, ucho,
rozměry: 30x36x16cm, objem: 18l
onesize

30 1 € 33,–/Kč 855,–

Vintage canvas cestovní taška
Praný canvas
Vnitřní kapsa na cennosti, přední kapsa se
zipem, polstrované dno, odepínací nastavitel-
ný popruh s polstrováním, polstrované ucho,
rozměry: 58x30x30cm, objem: 45l
onesize

20 1 € 35,50/Kč 910,–
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51.D460
Quadra | QD460

51.X550
Quadra | QX550

51.X520
Quadra | QX520

51.S070
Quadra | QS70

51.S077
Quadra | QS77

51.D550
Quadra | QD550

51.D031
Quadra | QD31

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

Mesh pytlík na tělocvik
100g/m², 210D polyester
Vložka mesh, stahovací pásek, rozměry: 34x45cm, objem: 11l
onesize

200 25 € 3,65/Kč 94,–

Taška
600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovým
vzhledem
TearAway Label, lehká a odolná proti opotřebení, vodoodpu-
divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl exní 
detaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka
mokro-sucho“ se zipem, přední kapsa s mesh přihrádkami
uvnitř, polstrované dno, vyměnitelné přívěsky na zip, může se
nosit jako batoh nebo v ruce, polstrované ucho
onesize

15 1 € 51,–/Kč 1310,–

Batoh
600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovým
vzhledem
Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-
telná nepromokavá ochrana proti dešti, držák pro trekingové
hole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaily, 
přední kapsa se zipem, kapsa mesh uvnitř, ergonomická 
prodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky na 
zip, polstrované nastavitelné popruhy, nastavitelný hrudní a
bederní pás, ucho, rozměry: 31x48x20cm, objem: 20l
onesize

20 1 € 48,50/Kč 1250,–

Teamwear cestovní taška
600D/420D polyester kombinace
Velké boční kapsy, velká hlavní přihrádka s 
vkládacím dnem, zarážky na dně, odnímatelný
nastavitelný popruh s polstrováním, polstrova-
né ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem: 55l
onesize

15 1 € 25,40/Kč 655,–

Teamwear Spint taška
600D/420D polyester kombinace
Kompaktní velikost vhodná pro většinu 
uzamykatelných schránek, boční kapsy (jedna
s mesh vložkou), vkládací dno, zarážky na
dně, odnímatelný nastavitelný popruh s
polstrováním, polstrované ucho, rozměr:
47x30x27cm, objem: 30l
onesize

20 1 € 23,60/Kč 610,–

Batoh
600D HD polyester
Nastavitelný hrudní pás, TearAway Label,
vhodný pro notebooky do max. 15,6“,
polstrovaná přihrádka na notebook, refl exní 
detaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev,
přední kapsa se zipem, mesh kapsa uvnitř, 
ergonomicky polstrovaná záda, nastavitel-
né polstrované popruhy z mesh, rozměry:
33x46x22cm, objem: 25l
onesize

15 1 € 44,50/Kč 1140,–

Obal na oblečení
210D polyester
Očko na zavěšení, aby se mohl obal přeložit 
uprostřed, okénko na popis, přední strana
se zipem, rozměry: 60x100cm, oblast tisku:
23x70cm
onesize

50 1 € 13,90/Kč 355,–
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30.002X
Result Core | R002X

26.7180
SOL'S | Marbella

26.7060
SOL'S | Urbanan

26.1675
SOL'S | Laguna

26.1674
SOL'S | Fame

26.2111
SOL'S | Chill

26.7110
SOL'S | College

26.7120
SOL'S | Project

26.7170
SOL'S | Cambridge

DenimDenimDenimDenim

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

Kompaktní nákupní taška
65g/m², 100% polyester
ucha lemovaná v kontrastní barvě, snadno skladovatelná,
lehký materiál, rychleschnoucí, rozměry: 36x39cm, rozměry ve 
složení: 10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem: 10l
onesize

200 25  € 2,90/Kč 75,–

Nákupní taška
600D polyester
magnetický zip, kontrastní nylonová držadla a vnitřní kapsu
na zip, spodek tašky zpevněn polyuretanovým dnem, dá se
vyjmout, rozměry: 34x33x23 cm
onesize

40 20  € 6,30/Kč 162,–

Sportovní vak
210T polyester
vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, 
rozměry: 34, 5x45 cm
onesize

100 5 € 1,65/Kč 43,–

Jersey sportovní taška
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
kovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1 vnitřní kapsa, uvnitř 
nepočesaná, kapacita: 22l, rozměry: 25x45 cm
onesize

50 5  € 15,95/Kč 410,–

Kosmetická taštička
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř nepočesaná, 
rozměry: 23x16,5x2,5cm
onesize

200 10  € 5,40/Kč 138,–

Denim sportovní vak
70% bavlna, 30% polyester
Nastavitelná šňůrka
onesize

50 10  € 9,40/Kč 240,–

Konferenční taška
600D polyester
dvoubarevná taška, má vyztužené nylonové držadlo - 600D,
rozměry: 39x30x9 cm
onesize

50 10  € 3,95/Kč 102,–

Konferenční taška
600D polyester
2 vnitřní kapsy a kapsu na mobil. nastavitelný ramenní po-
pruh, který se dá odepnout, rozměry: 40x30x9 cm
onesize

30 10  € 8,60/Kč 220,–

Konferenční taška
600D polyester
má velkou prostřední kapsu s dvoucestným zipem, přední kap-
su na zip a vyztužená držadla, ramenní popruh je odnímatelný
a dá se libovolně nastavit, rozměry: 40x31x11 cm
onesize

30 10  € 7,10/Kč 182,–
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26.7010
SOL'S | Rider

26.0101
SOL'S | Rider Kids

26.7020
SOL'S | Express

25.1203
SOL'S | Pulse

25.1202
SOL'S | Perry

26.7190
SOL'S | Rimini

26.7100
SOL'S | Voyager

26.7090
SOL'S | Week-End

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

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší 
kapsu a nylonové poutko, ramenní popruhy 
jsou polstrované a dají se libovolně nastavit,
zadní část batohu je polstrovaná, rozměry:
28x40x14 cm
onesize

30 10 € 6,45/Kč 166,–

Dětský batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší 
kapsu a nylonové poutko, ramenní popruhy 
jsou polstrované a dají se libovolně nastavit,
zadní část batohu je polstrovaná
onesize

30 10 € 6,40/Kč 164,–

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým
zipem, 3 menší přední kapsy a nylonové
poutko, ramenní popruhy jsou polstrované a
dají se libovolně nastavit, zadní část batohu je
polstrovaná, rozměry: 33x43x17 cm.
onesize

30 5 € 12,05/Kč 310,–

Batoh
100% polyester, 600D oxford tkanina, pod-
šívka: 100% polyester
2 postranní kapsy na zip, poutko a na přední 
straně koženou přezku na zapínání, lze ho
použít jako klasický batoh nebo jako tašku
přes rameno, z odolného materiálu, objem: 16
litrů, rozměry: 42x30x13cm
onesize

15 1 € 17,95/Kč 460,–

Batoh
100% polyester, 600D oxford tkanina
2 postranní kapsy na zip, poutko a zavírání 
na kožený pásek s přezkou, lze ho použít jako
klasický batoh nebo jako tašku přes rameno,
vyroben z odolného materiálu, objem: 16 
litrů, rozměry: 32x34x15 cm
onesize

15 1 € 13,55/Kč 350,–

Nákupní taška
600D polyester
má vnitřní kapsu na zip a dvoubarevná dr-
žadla. v horní části jsou švy prošité kontrastní 
nití
onesize

25 1 € 6,50/Kč 167,–

Cestovní taška
600D polyester
v horní části velkou oválnou kapsu na zip, 2
přední kapsy na zip a 2 malé přední kapsičky,
taška má 2 nylonová poutka a dlouhý odní-
matelný nylonový popruh přes rameno, díky
kvalitním kolečkům a výsuvnému držadlu je
taška velmi dobře ovladatelná a hodí se pře-
devším na cestování, rozměry: 67x34x33 cm
onesize

6 1 € 57,50/Kč 1475,–

Sportovní taška
600D polyester
v horní části velkou oválnou kapsu s dvojitým
zipem, 2 boční kapsy na zip, přední kapsu na
zip a několik menších kapsiček, 2 nylonová
poutka a odnímatelný dlouhý nylonový po-
pruh přes rameno, rozměry: 62x30x26 cm
onesize

20 1 € 22,–/Kč 565,–
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26.1671
SOL'S | District

26.1672
SOL'S | Lenox

26.1677
SOL'S | Lincoln

26.1678
SOL'S | Kensington

26.1679
SOL'S | Brixton

26.1686
SOL'S | Cooper

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

26.1671 
SOL'S | District
Bavlněný pytlík
235g/m², 100% bavlna canvas
barevně odlišný lem, kapacita: 7l,
rozměry: 33x45 cm
onesize

100 10 € 4,90/Kč 125,–

26.1672 
SOL'S | Lenox
Bavlněná taška
235g/m², 100% bavlna canvas
ucha a prošití v kontrastní barvě,
ucha dlouhá 65cm, kapacita: 21L,
rozměry: 46x38x12cm
onesize

50 10 € 8,35/Kč 215,–

26.1677 
SOL'S | Lincoln
Plstěná taška
620g/m², 100% polyester plsť
2 ucha 76 cm dlouhá, 1 kapsa
připevněná suchým zipem, odní-
matelná, kapacita: 29l, rozměry:
49,5x40x14,5cm
onesize

30 5 € 15,85/Kč 405,–

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

20 1 € 29,50/Kč 755,–

26.1679 
SOL'S | Brixton
Plstěná taška na notebook
620g/m², 100% polyester plsť
ucho z koženky zpevněné plstí,
zavírání na klopu, vhodné pro
notebooky 10“ a 13“, kapacita: 2l,
rozměry: 37,5x25cm 
onesize

50 5 € 14,70/Kč 380,–

26.1686 
SOL'S | Cooper
Plstěná aktovka
620g/m², 100% polyester plsť
2 plstěná ucha, hlavní prostor a
přední kapsa s dvoucestným zipem,
kapacita: 2l, rozměry: 37,5x28,5cm
onesize

50 5 € 18,40/Kč 475,–
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50.0464
Westford Mill | W464

62350.0623623
Westford Mill | W623

50.0671
Westford Mill | W671

50.0427
Westford Mill | W427

50.0414414115555
Westford MMMililll || W4W4151

50.0408
Westford Mill | W408

50.0422
Westford Mill | W422

50.0447
Westford Mill | W447

50 040750.040750 0407
Westford Mill | W407

Fair Trade Baumwolle
Fair Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

Trade bavlnawo
F ir Trade Cottonde Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

Fair Trade Baumwolle
Fair Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
F ir Trade bavlB umwoB umw
F ir Trade Cottonn

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

Fair Trade Baumwolle
Fair Trade Cotton

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
F ir Trade bavlB umwoB umw
F ir Tradair Trade Baumwol

air Trade Baumwol
air Trade Baumwol
air Trade Baumwol

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

Fairtrade plátěná taška Messenger
407g/m², 100% Fairtrade bavlna
obroubený okraj, nastavitelný popruh, objem 9l, rozměry 
35x28x9cm
onesize

3030 1010 € 11 55/Kč 295 –€ 11,55/Kč 295,

Fair trade bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna
2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x14cm
onesize

60 10  € 9,95/Kč 255,–

Bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% bavlněné plátno
2 ucha- možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délka: 
58cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 13L
onesize

100 20  € 7,45/Kč 192,–

Jutová nákupní taška
100% bavlněná plachtovina, laminované jutové vlákno
Přední kapsa s velkým prostorem pro tisk, tkaná bavlněná
ucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objem: 21l
onesize

60 10 € 4,70/Kč 120,–

Jutová taška se šňůrkou
100% juta
Dvojitá šňůrka z pleteniny
XXS – XS – S – M – L – XL

600 100  € 2,70/Kč 69,–

Taška z juty „Jumbo“
laminátovaná juta
2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry
45x39x21cm
onesize

50 10  € 4,50/Kč 115,–

Taška z juty, Classic
laminátovaná juta, bavlněné plátno
2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideální 
pro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cm
onesize

60 10 € 5,75/Kč 148,–

Nákupní taška z juty
72% laminátovaná juta, 28% bavlna
2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozměry 
42x33x19cm
onesize

60 10  € 6,40/Kč 164,–

Jutová nákupní taška
100% laminovaná juta
bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikost: 
42x33x19cm, objem: 21L
onesize

60 10  € 5,–/Kč 129,–
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50.0180
Westford Mill | W180

50.0801
Westford Mill | W801

.50..0810
Westford Mill | W810

50.0825
Westford Mill | W825

50.0821
Westford Mill | W821

50.0820
Westford Mill | W820

50.0540
Westford Mill | W540

50.0530
Westford Mill | W530

50.0544
Westford Mill | W544

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwottto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwganic Cottc Cotto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwttto-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Bio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Taška z bio bavlny
170g/m², 100% bio bavlna
2 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x12cm
onesize

150 25  € 4,60/Kč 118,–

EarthAware™ přírodní bavlněná taška
340g/m², 100% organické bavlněné plátno
2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry: 
38x42cm, objem: 10 l
onesize

60 10  € 5,75/Kč 148,–

EarthAware™ přírodní gymsack
340g/m², 100% organické bavlněné plátno
pevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměry:
37x47cm, objem: 13 l
onesize

60 10  € 6,75/Kč 173,–

EarthAware™ Organic Spring taška
100% česaná bavlněná plachtovina
Certifi kovaná bavlna Control Union, těžká látka, zip, rozměry: 
14,5x11cm, objem: 0,25l
onesize

250 25  € 2,75/Kč 71,–

Látkový pytlík
407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina
Lze nosit na zádech nebo v ruce, dílka popruhů: 63cm,
rozměr: 38x41cm, objem do 10 l
onesize

60 10  € 8,45/Kč 215,–

EarthAware™ organická taštička
407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina
Zip, páska na zápěstí, délka: 15 cm
S – L

160 20 € 5,55/Kč 142,–

Canvas Accessoire taška
100% česaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční použití
S – M – L

200 25  € 3,85/Kč 99,–

Canvas taška
407g/m², 100% česaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkční použití
XS – S – M – L

200 25  € 3,20/Kč 82,–

Canvas Accessoires taška
100% česaná bavlněná plachtovina
Dostupné ve dvou velikostech (M a L), zip
M – L

160 20 € 3,60/Kč 93,–

new
new

new new

white

black

graphite grey

natural

kelly green

fuchsia

navy

white

black

light grey

natural

classic red

bright royal

french navy

white

black

black/black

light grey

natural

classic red

bright royal

french navy

black natural pastel pink pastel blue

black

natural

pastel lemon

pastel pink

pastel blue black natural pastel lemon pastel pink pastel blue

black

natural

navy

black

light grey

natural

true pink

navy

natural/black

natural/ttrue pink

natural/navy

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
W

or
kw

ea
r

Un
de

rw
ea

r,
d

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Poo

lo
s

T-T-T-T-T-TTT
ShShShShShShShhShSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

iririririit
stsststtttt

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
W

ES
TF

O
RD

 M
IL

L 



50.0201
Westford Mill | W201

50.0210
Westford Mill | W210

50.022550 0225
Westford Mill | W225

50.0216
Westford Mill | W216

5005050.000.0.0111111 88
WWWeW stfoordrddd MMMill | W118

50.0701
Westford Mill | W701

0.010450.01040.01044
Westford Mill | W104

50.0108
Westford Mill | W108

012550.01250125
Westford Mill | W125

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

Bi bavlnaBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna
Délka ucha 67 cm, rozměr: 38x42cm, objem: 10l
onesize

150 25 € 3,10/Kč 80,–

Premium bavlněný pytlík na tělocvik
200g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vnějších
krajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46cm, objem: 12l
onesize

100 25 € 3,95/Kč 102,–

Bavlněná taška
100% bavlna
Může se použít jako taška přes rameno nebo taška, délka
ucha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18l
onesize

100 25 € 3,95/Kč 102,–

Bavlněný pytlík
100% bavlna
Dvojitá šňůrka, prémiová bavlna pro lepší životnost
XS – S – M – L – XL

300 50 € 3,–/Kč 77,–

Bio-bavlněná taška se stahovací šňůrkou
115g/m², 100% měkká Bio-bavlna
Jednobarevná stahovací šňůra
XS – S – M – L

400 50 € 2,10/Kč 54,–

Utěrka
100% bavlna
Tear-Away Label
onesize

250 25 € 2,10/Kč 54,–

Mini taška
100% bavlna
Rozměr: 26x32,5cm, délka ucha: 30cm, objem: 4l
onesize

400 50 € 1,60/Kč 41,–

Klasická plátěná taška
270g/m², 100% bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58 cm), objem 26l, rozměry
39x42x13cm
onesize

80 20 € 5,90/Kč 151,–

Maxi bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry 
35x39x13,5cm
onesize

150 25 € 3,20/Kč 82,–

new new

new new

new

black

graphite grey

natural

french navy

white

black

graphite grey

natural

french navy

white

black

graphite grey

natural

french navy

black

natural

black

natural

white

natural

pastel lemon

pastel peach

pastel pink

pastel blue

pastel mint

white

black

graphite grey

natural

lime green

orange

classic red

fuchsia

purple

bright royal

french navy

black

natural

white

black

natural

344

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
W

ES
TF

O
RD

 M
IL

L 



50.010150 0101
Westford Mill | W101

50.101S
Westford Mill | W101S

050.01030 0103
Westford Mill | W103

50.011050 0110
Westford Mill | W110

50.01155
Westford Mill | W115

50.0107
Westford Mill | W107

Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10 litrů,
rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,05/Kč 52,–

Promo taška - krátké rukojeti
140g/m², 100% bavlna
krátké rukojeti, délka: 40 cm, velikost: 38x42cm
onesize

250 25 € 1,90/Kč 49,–

Bavlněná párty taška
140g/m², 100% bavlna
2 krátká ucha, délka 25cm, objem 2,5l, rozměry 19x25cm
onesize

400 50 € 1,25/Kč 32,–, / ,

Bavlněný gymsac
140g/m², 100% bavlna
šňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12l
onesize

150 25 € 3,10/Kč 80,–

Bavlněný batoh
140g/m², 100% bavlna
rozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, S - 25x30cm 
- 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L, XL - 49x75cm - 38l
XXS – XS – S – M – L – XL

500 100 € 2,05/Kč 52,–

Bavlněná taška s dlouhým uchem
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s dlouhým uchem, ucho dlouhé 118 cm, objem: 8 litrů,
rozměry: 34x40 cm
onesize

200 25 € 2,10/Kč 54,–
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classic red

bright red

fuchsia
raspberry pink

true pink

claclaassissssic ppinkinkinkk

paspaspaspastelteltelte pipipinknknk

cranberry

burgundy

plum

lavender

violet

purple

french navy

petrol

bright royal
airforce blue

cornfl ower blue
sapphire blue

sky blue

pastel blue

surf blue

magenta
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80.0200 
Cotton Bag

80.0201 
Long Cotton Bag

80.1122 
100 Polybags 22x31

80.1125
1100 Polybags 25x35

00 80.1130
lylybags 30x40100 Poly

80.1225 
50 Mailing Bags 25x35

80.1234 
50 Mailing Bags 34x45

80.1251 
25 Mailing Bags 51x60

80.1350 
20 Quick Packk Box 344x225x5 13

8800 1.1360
26x25200200 Quick Pacckk Boox 40x2

80.1460 Packaging
Tape 50mm width

80.1531 1 100 
Document Envelopes

80.1613 80.1613 
Stretch Film

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

80.0200 Cotton Bag
Bavlněná taška s krátkým uchem
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 35 cm a široké 2, 5 cm, rozměry tašky: 38x42 
cm

250  € 1,50/Kč 40,–

80.0201 Long Cotton Bag
Bavlněná taška s dlouhým uchem
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 80 cm a široké 2, 5 cm, rozměry tašky: 38x42 
cm

250  € 1,60/Kč 42,–

80.1122 100 Polybags 22x31
Sáčky - 100 ks
Vysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek s
odnímatelným ochranným proužkem

1000 100

80.1125 100 Polybags 25x35
Sáčky - 100 ks

1000 100

80.1130 100 Polybags 30x40
Sáčky - 100 ks

1000 100

80.1225 50 Mailing Bags 25x35
Recyklovaný obalový sáček
Neprůhledný obalový sáček, s lepicím uzávěrem, voděodolný

500 50

80.1234 50 Mailing Bags 25x35
Recyklovaný obalový sáček

500 50

80.1251 25 Mailing Bags 51x60
Obalový sáček se záhybem na dně
Neprůhledný obalový sáček se záhybem na dně (šířka 120
mm), lepicí uzávěr, zesílené svařované spoje, odolný proti
roztrhnutí a vodě (postřik)

100 25

80.1350 
20 Quick Pack Box 34x25x13
Kartony s lepicím uzávěrem
Zesílené dno, trhací pásky, 1-vrstvá vlnitá lepenka, nosnost 
do 10 kg

20

80.1360 
20 Quick Pack Box 40x26x25
Kartony s lepicím uzávěrem

20

80.1460 
Packaging Tape 50mm width
Nehlučná balicí páska
Nehlučné odvíjení, ke kartonáži do cca 35 kg, odolná protiNe
hladu a vlhkostich

36 6

80.1531 100 Document Envelopes
otištěné tašky na dokumentyPo
amolepicí, ochrana proti prachu, nečistotám a vlhkosti, sSa
opisempo

1000 100

80.1613 Stretch Film
trečová fólieSt

Odolná proti roztržení, chrání před nečistotami a prachem,Od
jednostranná ochrana zabezpečuje proto slepení více palet

6 1

white

natural

white

natural

transparent

white

natural

transparent red transparent
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02.0900
James & Nicholson | JN 900

02022202.0.00099959 0
James & Nichololsosonn || JNJN 9950

02.0951
James & Nicholson | JN 951

02.0958
James & Nicholson | JN 958

02.0959
NJames & Nicholson | JN 959N

02.0953
James & Nicholson | JN 953

28.039X
Result Winter Essentials | R039X

02.09542.0954
James & Nicholson | JN 954s &

02.0955
lsoJames & Nicholson | JN 955ls

Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa fl eece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

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

Fleecová deka
260g/m², 100% polyester
fl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na
údržbu, rozměry: rozložená - 130x180cm, složená na polštář 
- (40x40cm)
onesize

20 1  € 16,40/Kč 420,–

Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, mikrofl eece
multifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cm
onesize

20 1  € 12,40/Kč 320,–

Fleecová deka z mikrovlákna
200g/m², 100% polyester, mikrofl eece
univerzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cm
onesize

20 1  € 13,10/Kč 335,–

Pruhovaná fl eecová deka
200g/m², 100% polyester
rozměry: 130x170 cm
onesize

24 1  € 9,50/Kč 245,–

Kostkovaná fl eecová deka
200g/m², 100% polyester
rozměry: 130x170 cm
onesize

24 1  € 9,50/Kč 245,–

Pikniková fl eecová deka
160g/m², 100% polyester
spodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbalit do
balíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cm
onesize

24 1  € 18,60/Kč 480,–

Přikrývka
300g/m², 100% fl eece
přikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přede-
vším pro výšivku, z měkkého a teplého materiálu, hmotnost:
780 g, rozměry: 175x140 cm, lze ji prát v pračce
onesize

20 5  € 21,–/Kč 540,–

Fleecová deka
210g/m², 100% polyester
v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200 
cm
onesize

20 1  € 15,–/Kč 385,–

Velurová deka
440g/m², 100% polyester
rozměry: 130x180 cm
onesize

10 1  € 28,20/Kč 725,–

anthracite/sil-
yver/acid yellow

red/nautic 
yblue/navy

magenta/
qq gturquoise/green

navy/atlantic/
ggreen

black/off  white

brown/off  white

dark green/
off  white

wine/off  white

navy/off  white

grey

green

natural

red

blue

anthracite/
natural

brown/natural

burgundy/
natural

navy/natural

black

dark grey

dark green

orange

red

navy

off  white

black

dark grey

silver

brown

dark green

lime green

camel

orange

red

burgundy

royal

navy

turquoise

lime green

orange

berry

red

royal

black

olive

red

navy

black

camel

forest green

rococco red

marine navy
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Atlantis
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Ace 33.0509 302
Action 33.0560 302
Armyy 33.0519 303
Bandana Goal 33.3000 300
Bill Thinsulate 33.0680 304
Bond 33.4020 303
Boy Actiony 33.0690 302
Brooklin 33.3030 305
Comfort Thinsulate 33.0820 305
Creepp 33.5000 299
Dad Hat 33.4030 301
Digggg 33.4090 301
Estoril 33.2040 300
Extreme 33.0060 305
Fam 33.4070 299
Flash 33.0061 305
Freedom Basic 33.3010 300
Freedom Reflect 33.3060 285
Freedom Windstopperpp 33.5040 304
Fusion 33.0062 305
Harlem 33.4060 304
Hashtagg 33.3080 303
Helpypy 33.3040 285
Hottyy 33.0022 304
Kid Star 33.1360 302
Kik 33.5030 299
Lewis 33.4040 300
Liberty Sandwichy 33.0005 298
Liberty Sixy 33.3020 298
Marker 33.5010 299
Mash-upp 33.4000 301
Meme 33.4080 299
Moover 33.0037 304
Phase 33.5020 299
Pilot 33.0501 302
Pilot Piping Sandwichp g 33.0502 302
Popstarp 33.0521 302
Racingg 33.0505 302
Rapperpp 33.2070 300
Reflect 33.0512 300
Scratch 33.4050 304
Snap Backp 33.2080 301
Snap Colourp 33.0063 301
Snap Fivep 33.0064 301
Sport Sandwichp 33.0504 298
Start Five 33.0038 298
Start Five Sandwich 33.0039 298
Start Six 33.0033 298
Stretch-Fit 33.4010 301
Tank 33.0035 303
Urban 33.0513 303
Vogueg 33.3090 305
Wind 33.0007 303
Wind Scarf 33.3070 303
Workout 33.3050 285
Zoom 33.0003 300
Zoom Piping Sandwichp g 33.0004 300

B&C Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Air 01.0801 182
Athletic Move 01.0200 12
Base-Ball 01.0020 12
Base-Ball /kids 01.0350 12
Black Tie LSL /men 01.0P21 231
Black Tie LSL /women 01.0P23 231
Black Tie SSL /men 01.0P22 231
Black Tie SSL /women 01.0P24 231
Blondie Classic /women 01.0260 16
Bodywarmer /meny 01.0930 184
Bodywarmer Explorery p 01.0880 184
Coolpower Pro Polop 01.0C12 268
Coolstar /men 01.0717 162
Coolstar /women 01.0752 162
Corporate 3-in-1p 01.J873 184
DNM Editing/meng 01.7292 16
DNM Editing/womeng 01.7392 16
DNM Forward /men 01.3093 66
DNM Forward /women 01.3193 66
DNM Frame /men 01.1089 182
DNM Frame /women 01.1189 182
DNM Invincible /men 01.2083 97
DNM Invincible /women 01.2183 97
DNM Plug In /meng 01.7085 16
DNM Plug In /womeng 01.7185 16
DNM Starlight /meng 01.2275 97
DNM Starlight /womeng 01.2375 97
DNM Universe /men 01.2480 97
DNM Universe /women 01.2580 97
DNM Vision /men 01.8589 231
DNM Vision /women 01.8689 231
E150 01.001T 11
E150 /women 01.002T 11
E190 01.003T 10
E190 /women 01.004T 10
Energy Progy 01.0C11 268
Exact 150 01.0002 11
Exact 150 /kids 01.0300 13
Exact 150 LSL 01.0003 13
Exact 190 01.0004 10
Exact 190 /kids 01.0301 13
Exact 190 /women 01.0040 10
Exact 190 LSL 01.0005 13
Exact Move 01.0201 12
Exact Top /menp 01.0050 16
Exact Top /womenp 01.0041 16
Exact V-Neck 01.0006 12
Expert Prop 01.0C40 269
Heavymilly 01.0422 66
Heavymill /womeny 01.0460 66
Heavymill LSLy 01.0423 66
Heritage LSL /meng 01.0P41 232
Heritage LSL /womeng 01.0P43 232
Heritage SSL /meng 01.0P42 232
Heritage SSL /womeng 01.0P44 232
Hero Pro 01.0C20 268
Highlander +g 01.0704 162
Hooded 01.0620 94
Hooded Full Zip /kidsp 01.0682 96
Hooded Full Zip /menp 01.0647 96
Hooded Full Zip /womenp 01.0642 96
Hooded Softshell /kids 01.0969 183
Hooded Softshell /men 01.1950 183
Hooded Softshell /women 01.0937 183
Hooded/kids 01.0681 94
Icewalker + 01.0703 162
ID.001 01.ID01 64
ID.001 /women 01.ID10 64
ID.001 LSL 01.0I12 64
ID.001 LSL /women 01.0I13 64

B&C Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
ID.002 Cotton Rich 01.ID02 94
ID.003 Cotton Rich 01.ID03 94
ID.004 Cotton Rich 01.ID04 94
ID.202 50/50 01.I202 95
ID.203 50/50 01.I203 95
ID.701 01.0062 183
ID.701 /women 01.0063 183
Inspire LSL T /menp 01.TM70 15
Inspire LSL T /womenp 01.TW71 15
Inspire Polo /menp 01.0430 67
Inspire Polo /womenp 01.0440 67
Inspire Slub T /menp 01.TM46 14
Inspire Slub T /womenp 01.TW47 14
Inspire T /menp 01.TM42 14
Inspire T /womenp 01.TW43 14
Inspire Tank T /menp 01.TM72 15
Inspire Tank T /womenp 01.TW73 15
Inspire V T /menp 01.TM44 14
Inspire V T /womenp 01.TW45 14
Kneepads Prop 01.0C60 269
London 01.0580 230
Mick Classic /men 01.0060 16
Milano /women 01.0520 230
Monster /men 01.0645 96
Ocean Shore 01.0824 182
Open Hemp 01.0610 94
Oxford LSL /men 01.XF01 230
Oxford LSL /women 01.XF03 230
Oxford SSL /men 01.XF02 230
Oxford SSL /women 01.XF04 230
Patti Classic /women 01.0262 13
Perfect Pro 01.0C01 268
Performance Pro 01.0C51 269
Real + /men 01.0970 184
Real + /women 01.0925 184
Safran 01.0409 65
Safran /kids 01.0486 65
Safran LSL 01.0414 65
Safran Pocket 01.0415 64
Safran Pure /women 01.0455 65
Safran Pure LSL /women 01.0456 65
Safran Sportp 01.0413 64
Safran Timeless /women 01.W457 65
Set In 01.0600 95
Set In /kids 01.0680 95
Sharp LSL /menp 01.0T81 233
Sharp LSL /womenp 01.0T83 233
Sharp SSL /menp 01.0T82 233
Sharp SSL /womenp 01.0T84 233
Shelter Pro 01.UC41 269
Shield Softshell Pro 01.0042 269
Shorts Move 01.0202 12
Sirocco 01.0800 182
Sirocco /kids 01.0950 182
Sirocco /women 01.0902 182
Skill Pro 01.0C10 268
Smart LSL /men 01.0P61 233
Smart LSL /women 01.0P63 233
Smart SSL /men 01.0P62 232
Smart SSL /women 01.0P64 232
Spider /menp 01.0646 96
TM055 Triblend /men 01.TM55 15
Too Chic /men 01.0035 12
Too Chic /women 01.0030 12
Traveller + 01.0705 162
TW056 Triblend /women 01.TW56 15
Universal Pro 01.0C50 269
WindProtek 01.0749 162
Women-Onlyy 01.0012 11
Women-Only LSLy 01.0013 13
Wonder /women 01.0641 96
X-Lite Softshell /men 01.0951 183
X-Lite Softshell /women 01.0938 183
Zen + /women 01.0935 184

Babybugzy g
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
BZ02 71.0002 291
BZ10 71.0010 290
BZ11 71.0011 291
BZ12 71.0012 290
BZ13 71.0013 291
BZ15 71.0015 291
BZ30 71.0030 290
BZ32 71.0032 291
BZ33 71.0033 291
BZ46 71.0046 291
BZ47 71.0047 291

BagBaseg
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
BG10 52.0010 328
BG21 52.0021 328
BG30 52.0030 328
BG42 52.0042 328
BG125 52.0125 328
BG150 52.0150 329
BG151 52.0151 328
BG153 52.0153 329
BG196 52.0196 328
BG198 52.0198 328
BG461 52.0461 329
BG544 52.0544 329
BG613 52.0613 329
BG616 52.0616 329
BG620 52.0620 329
BG628 52.0628 329
BG673 52.0673 329
BG855 52.0855 328

Bella + Canvas
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
301 06.0301 293
304 06.0304 293
491 06.0491 293
970 06.0970 293
1080 06.1080 19
3001 06.3001 18
3006 06.3006 17
3021 06.3021 18
3200 06.3200 19
3413 06.3413 18
3480 06.3480 19
3512 06.3512 20
3650 06.3650 19
3739 06.3739 98
3909 06.3909 98
6004 06.6004 18
6035 06.6035 18
6682 06.6682 17

Bella + Canvas
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
7501 06.7501 98
8413 06.8413 18
8701 06.8701 20
8703 06.8703 20
8800 06.8800 19
8801 06.8801 20
8804 06.8804 17
8805 06.8805 19
8809 06.8809 17
8821 06.8821 20
8850 06.8850 20

Fruit of the Loom
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
65/35 Pique Poloq 16.3402 69
65/35 Pocket Polo 16.3308 69
Athletic Vest 16.1098 25
Baseball T 16.1026 24
Classic Boxer 2-Pack 16.7026 293
Classic Elasticated Jog Pantsg 16.4026 105
Classic Hooded Sweat 16.2208 104
Classic Hooded Sweat Jacket 16.2062 104
Classic Kids Hooded Sweat 16.2043 104
Classic Kids Jacket 16.2045 104
Classic Kids Jog Pantsg 16.4051 105
Classic Kids Set-In Sweat 16.2041 105
Classic Lady-Fit Hooded Sweaty 16.2038 104
Classic Raglan Sweatg 16.2216 105
Classic Set-In Sweat 16.2202 105
Classic Shorty 2-Packy 16.7020 293
Classic Slip 3-Packp 16.7012 293
Classic Sport 2-Packp 16.7018 292
Classic Sweat Jacket 16.2230 104
Classic Zip-Neck Sweatp 16.2114 105
Fitted Valueweight Tg 16.1200 25
Full Zip Fleecep 16.2510 163
Heavy 65/35 Pique Poloy q 16.3204 69
Heavy Cotton Ty 16.1212 22
Heavy Poloy 16.3000 68
Kids 65/35 Polo 16.3417 69
Kids Lightweight Hooded Sweatg g 16.2009 101
Kids Lightweight Jog Pantsg g g 16.4005 100
Kids Original T-Shirtg 16.1019 23
Kids Outdoor Fleece 16.2511 163
Kids Performance Shorts 16.4007 126
Kids Performance T 16.1013 126
Kids Sofspun Tp 16.1015 25
Kids Valueweight Tg 16.1033 21
Ladies‘ Performance Polo 16.3040 127
Ladies‘ Performance Vest 16.1418 127
Lady-Fit 65/35 Poloy 16.3212 69
Lady-Fit Crew Neck Ty 16.1378 24
Lady-Fit Full Zip Fleecey p 16.2066 163
Lady-Fit Lightweight Hooded Sweaty g g 16.2148 101
Lady-Fit LW Hooded Sweat Jackety 16.2150 101
Lady-Fit LW Raglan Sweaty g 16.2146 100
Lady-Fit Oxford Shirt LSLy 16.5002 234
Lady-Fit Oxford Shirt SSLy 16.5000 234
Lady-Fit Performance Ty 16.1392 126
Lady-Fit Poloy 16.3560 68
Lady-Fit Poplin Shirt LSLy p 16.5012 234
Lady-Fit Poplin Shirt SSLy p 16.5014 234
Lady-Fit Premium Poloy 16.3030 68
Lady-Fit Sofspun Ty p 16.1414 25
Lady-Fit Strap Ty p 16.1024 24
Lady-Fit V-Neck Ty 16.1382 24
Lady-Fit Valueweight Ty g 16.1372 21
Lady-Fit Valueweight T LSLy g 16.1404 22
Lady-Fit Valueweight V-Neck Ty g 16.1398 22
Lady-Fit Valueweight Vesty g 16.1376 25
Lady‘s Original Ty g 16.1420 23
Lightweight Baseball Sweat Jacketg g 16.2162 101
Lightweight Hooded Sweatg g 16.2140 101
Lightweight Hooded Sweat Jacketg g 16.2144 101
Lightweight Jog Pantsg g g 16.4038 100
Lightweight Raglan Sweatg g g 16.2138 100
Lightweight Set-In Sweatg g 16.2156 100
Lightweight Shortsg g 16.4036 100
Original LSL Tg 16.1428 23
Original Polog 16.3214 68
Original Tg 16.1082 23
Original V-Neck Tg 16.1426 23
Oxford Shirt LSL 16.5114 234
Oxford Shirt SSL 16.5112 234
Performance Polo 16.3038 127
Performance Shorts 16.4042 126
Performance T 16.1390 126
Performance Vest 16.1416 127
Poplin Shirt LSLp 16.5118 234
Poplin Shirt SSLp 16.5116 234
Premium Hooded Sweat 16.2152 103
Premium Hooded Sweat Jacket 16.2034 103
Premium Lady-Fit Hooded Jackety 16.2118 103
Premium Lady-Fit Sweat Jackety 16.2116 102
Premium Polo 16.3218 68
Premium Polo LSL 16.3310 68
Premium Set-In Sweat 16.2154 103
Premium Sweat Jacket 16.2228 102
Premium Zip Neck Sweatp 16.2032 102
Ringer Tg 16.1168 24
Ringspun Premium Tg p 16.1422 21
Ringspun Premium Tg p 16.1424 21
Sofspun Tp 16.1412 25
Super Premium Tp 16.1044 22
Tank Topp 16.1222 24
Underwear T-Shirts 3-Pack 16.7082 293
Valueweight Tg 16.1036 21
Valueweight T LSLg 16.1038 22
Valueweight V-Neck Tg 16.1066 22

Fare
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
1115 46.1115 331
1142C 46.1142 330
2393 46.2393 330
4111 46.4111 331
4783 46.4783 331
5095 46.5095 330
5199 46.5199 330
5415 46.5415 331
5460 46.5460 331
5471 46.5471 330
5640 46.5640 330
7112 46.7112 330
7471 46.7471 330
7715 46.7715 331

Gildan
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
2000 15.2000 27
3800 15.3800 67
4100 15.4100 26
4100L 15.410L 26
5000 15.5000 27
5000B 15.500B 27
5000L 15.500L 27
18000 15.1800 99
18500 15.1850 99
18500B 15.185B 99
18600 15.1860 99
18600FL 15.186L 99
64000 15.6400 26
64000B 15.640B 26
64000L 15.640L 26
75800 15.7580 67
75800L 15.758L 67

Halfar
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
1800780 47.0780 334
1801676 47.1676 334
1802759 47.2759 332
1802814 47.2814 332
1803939 47.3939 332
1805510 47.5510 332
1805710 47.5710 333
1806052 47.6052 332
1806694 47.6694 334
1806695 47.6695 334
1807530 47.7530 332
1807554 47.7554 333
1807785 47.7785 333
1807788 47.7788 333
1807790 47.7790 332
1809116 47.9116 334
1809123 47.9123 334
1809124 47.9124 332
1809787 47.9787 334
1809793 47.9793 334
1809797 47.9797 334
1809997 47.9997 333
1812198 47.2198 333
1812204 47.2204 287
1812205 47.2205 287
1812206 47.2206 287
1812213 47.2213 332
1813055 47.3055 333
1814001 47.4001 333
1814014 47.4014 333

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 01 02.0001 31
JN 02 02.0002 31
JN 03 02.0003 31
JN 04 02.0004 33
JN 17 02.0017 33
JN 18 02.0018 33
JN 19 02.0019 31
JN 20 02.0020 73
JN 22 02.0022 73
JN 23 02.0023 141
JN 24 02.0024 141
JN 25 02.0025 276
JN 26 02.0026 76
JN 27 02.0027 76
JN 29 02.0029 76
JN 34 02.0034 74
JN 40 02.0040 107
JN 40K 02.040K 107
JN 41 02.0041 111
JN 42 02.0042 110
JN 43 02.0043 167
JN 44 02.0044 167
JN 44K 02.044K 167
JN 45 02.0045 167
JN 46 02.0046 109
JN 47 02.0047 107
JN 47K 02.047K 107
JN 48 02.0048 167
JN 49 02.0049 167
JN 51 02.0051 107
JN 52 02.0052 109
JN 53 02.0053 110
JN 54 02.0054 33
JN 55 02.0055 33
JN 56 02.0056 33
JN 57 02.0057 111
JN 58 02.0058 111
JN 59 02.0059 110
JN 70 02.0070 73
JN 70K 02.070K 73
JN 71 02.0071 73
JN 85 02.0085 187
JN 135 02.0135 189
JN 135K 02.135K 189
JN 136 02.0136 188
JN 137 02.0137 189
JN 138 02.0138 188
JN 146 02.0146 168
JN 147 02.0147 76
JN 170 02.0170 187
JN 180 02.0180 76
JN 189 02.0189 168
JN 191 02.0191 244
JN 193 02.0193 244
JN 195 02.0195 187
JN 196 02.0196 141
JN 197 02.0197 141
JN 199 02.0199 111
JN 200 02.0200 286
JN 200K 02.200K 286
JN 206 02.0206 292
JN 207 02.0207 292
JN 209 02.0209 292
JN 210 02.0210 292
JN 302 02.0302 133
JN 305 02.0305 133
JN 306 02.0306 132
JN 307 02.0307 134
JN 312 02.0312 133
JN 316 02.0316 132
JN 317 02.0317 134
JN 322 02.0322 136
JN 323 02.0323 136
JN 324 02.0324 136
JN 335 02.0335 136
JN 336 02.0336 136
JN 337 02.0337 143



James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 337K 02.337K 143
JN 338 02.0338 143
JN 338K 02.338K 143
JN 342 02.0342 142
JN 351 02.0351 76
JN 352 02.0352 111
JN 354 02.0354 109
JN 355 02.0355 109
JN 356 02.0356 72
JN 357 02.0357 140
JN 358 02.0358 140
JN 358K 02.358K 140
JN 372 02.0372 143
JN 386 02.0386 142
JN 386K 02.386K 142
JN 387 02.0387 142
JN 387K 02.387K 142
JN 390 02.0390 132
JN 391 02.0391 132
JN 396 02.0396 133
JN 397 02.0397 133
JN 397K 02.397K 133
JN 401 02.0401 139
JN 411 02.0411 139
JN 421 02.0421 134
JN 422 02.0422 134
JN 423 02.0423 134
JN 424 02.0424 134
JN 439 02.0439 137
JN 440 02.0440 137
JN 453 02.0453 137
JN 454 02.0454 137
JN 460 02.0460 137
JN 461 02.0461 137
JN 462 02.0462 136
JN 463 02.0463 136
JN 467 02.0467 144
JN 468 02.0468 144
JN 469 02.0469 130
JN 470 02.0470 130
JN 471 02.0471 130
JN 472 02.0472 130
JN 475 02.0475 130
JN 476 02.0476 130
JN 477 02.0477 128
JN 479 02.0479 129
JN 480 02.0480 129
JN 481 02.0481 128
JN 482 02.0482 144
JN 483 02.0483 144
JN 484 02.0484 144
JN 485 02.0485 144
JN 486 02.0486 143
JN 488 02.0488 128
JN 490 02.0490 128
JN 491 02.0491 129
JN 492 02.0492 129
JN 493 02.0493 128
JN 494 02.0494 128
JN 495 02.0495 128
JN 496 02.0496 128
JN 497 02.0497 129
JN 498 02.0498 129
JN 511 02.0511 135
JN 512 02.0512 135
JN 513 02.0513 135
JN 514 02.0514 135
JN 515 02.0515 135
JN 516 02.0516 135
JN 568 02.0568 74
JN 569 02.0569 74
JN 570 02.0570 163
JN 571 02.0571 163
JN 574 02.0574 139
JN 575 02.0575 139
JN 576 02.0576 139
JN 582 02.0582 138
JN 583 02.0583 138
JN 584 02.0584 138
JN 585 02.0585 138
JN 586 02.0586 164
JN 587 02.0587 164
JN 588 02.0588 165
JN 589 02.0589 165
JN 590 02.0590 166
JN 591 02.0591 166
JN 592 02.0592 200
JN 593 02.0593 200
JN 596 02.0596 163
JN 597 02.0597 163
JN 59K 02.059K 110
JN 606 02.0606 242
JN 607 02.0607 242
JN 608 02.0608 242
JN 609 02.0609 242
JN 614 02.0614 244
JN 615 02.0615 242
JN 616 02.0616 241
JN 617 02.0617 241
JN 618 02.0618 241
JN 619 02.0619 241
JN 628 02.0628 244
JN 629 02.0629 244
JN 633 02.0633 240
JN 634 02.0634 240
JN 637 02.0637 4
JN 638 02.0638 4
JN 639 02.0639 5
JN 640 02.0640 5
JN 641 02.0641 243
JN 642 02.0642 243
JN 643 02.0643 243
JN 644 02.0644 243
JN 645 02.0645 244
JN 647 02.0647 243
JN 648 02.0648 243
JN 656 02.0656 238
JN 657 02.0657 238
JN 658 02.0658 238
JN 659 02.0659 238
JN 660 02.0660 238
JN 661 02.0661 238
JN 663 02.0663 236
JN 664 02.0664 236
JN 667 02.0667 236
JN 668 02.0668 236
JN 669 02.0669 240
JN 670 02.0670 240
JN 671 02.0671 240
JN 672 02.0672 240

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 673 02.0673 241
JN 674 02.0674 241
JN 675 02.0675 7
JN 676 02.0676 7
JN 677 02.0677 239
JN 678 02.0678 239
JN 679 02.0679 239
JN 680 02.0680 239
JN 681 02.0681 235
JN 682 02.0682 235
JN 683 02.0683 235
JN 684 02.0684 235
JN 685 02.0685 237
JN 686 02.0686 237
JN 687 02.0687 237
JN 688 02.0688 237
JN 689 02.0689 239
JN 690 02.0690 239
JN 701 02.0701 132
JN 702 02.0702 132
JN 703 02.0703 72
JN 704 02.0704 72
JN 705 02.0705 72
JN 706 02.0706 72
JN 707 02.0707 75
JN 708 02.0708 75
JN 709 02.0709 75
JN 710 02.0710 75
JN 711 02.0711 70
JN 712 02.0712 70
JN 713 02.0713 70
JN 714 02.0714 70
JN 715 02.0715 6
JN 716 02.0716 6
JN 717 02.0717 71
JN 718 02.0718 71
JN 719 02.0719 141
JN 720 02.0720 141
JN 735 02.0735 140
JN 736 02.0736 140
JN 747 02.0747 31
JN 748 02.0748 73
JN 760 02.0760 107
JN 761 02.0761 4
JN 761 02.0761 165
JN 762 02.0762 4
JN 762 02.0762 165
JN 763 02.0763 166
JN 764 02.0764 166
JN 765 02.0765 166
JN 766 02.0766 166
JN 769 02.0769 164
JN 770 02.0770 164
JN 771 02.0771 185
JN 772 02.0772 185
JN 773 02.0773 5
JN 773 02.0773 165
JN 774 02.0774 5
JN 774 02.0774 165
JN 775 02.0775 106
JN 776 02.0776 106
JN 777 02.0777 106
JN 778 02.0778 106
JN 779 02.0779 106
JN 780 02.0780 106
JN 781 02.0781 164
JN 782 02.0782 164
JN 800 02.0800 274
JN 801 02.0801 276
JN 802 02.0802 274
JN 803 02.0803 276
JN 810 02.0810 277
JN 812 02.0812 277
JN 815 02.0815 286
JN 815K 02.815K 286
JN 821 02.0821 273
JN 822 02.0822 273
JN 824 02.0824 273
JN 825 02.0825 273
JN 827 02.0827 272
JN 828 02.0828 272
JN 829 02.0829 275
JN 830 02.0830 275
JN 831 02.0831 276
JN 832 02.832S 272
JN 833 02.0833 272
JN 834 02.0834 272
JN 835 02.0835 272
JN 836 02.0836 276
JN 837 02.0837 275
JN 838 02.0838 275
JN 840 02.0840 276
JN 841 02.0841 273
JN 842 02.0842 273
JN 844 02.0844 273
JN 845 02.0845 273
JN 847 02.847M 271
JN 848 02.0848 270
JN 849 02.0849 271
JN 850 02.0850 271
JN 851 02.0851 271
JN 852 02.0852 271
JN 853 02.0853 271
JN 854 02.0854 271
JN 855 02.0855 272
JN 856 02.0856 272
JN 857 02.0857 270
JN 858 02.0858 270
JN 859 02.0859 270
JN 860 02.0860 270
JN 861 02.0861 277
JN 862 02.0862 277
JN 864 02.0864 277
JN 865 02.0865 275
JN 866 02.0866 275
JN 867 02.0867 274
JN 868 02.0868 271
JN 869 02.0869 270
JN 870 02.0870 270
JN 872 02.0872 270
JN 900 02.0900 347
JN 901 02.0901 31
JN 903 02.0903 32
JN 913 02.0913 32
JN 913K 02.913K 32
JN 918 02.0918 72
JN 920 02.0920 274
JN 922 02.0922 274
JN 924 02.0924 276
JN 926 02.0926 32

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 928 02.0928 32
JN 929 02.0929 32
JN 934 02.0934 74
JN 938 02.0938 108
JN 939 02.0939 108
JN 940 02.0940 108
JN 941 02.0941 108
JN 942 02.0942 108
JN 943 02.0943 108
JN 944 02.0944 108
JN 945 02.0945 108
JN 950 02.0950 347
JN 951 02.0951 347
JN 953 02.0953 347
JN 954 02.0954 347
JN 955 02.0955 347
JN 958 02.0958 347
JN 959 02.0959 347
JN 960 02.0960 111
JN 961 02.0961 111
JN 962 02.0962 110
JN 963 02.0963 110
JN 964 02.0964 70
JN 965 02.0965 75
JN 966 02.0966 75
JN 969 02.0969 70
JN 970 02.0970 32
JN 973 02.0973 30
JN 974 02.0974 30
JN 975 02.0975 30
JN 976 02.0976 30
JN 977 02.0977 30
JN 978 02.0978 30
JN 979 02.0979 74
JN 980 02.0980 74
JN 981 02.0981 109
JN 982 02.0982 109
JN 983 02.0983 131
JN 984 02.0984 131
JN 985 02.0985 77
JN 986 02.0986 77
JN 987 02.0987 77
JN 988 02.0988 77
JN 993 02.0993 110
JN 994 02.0994 110
JN 997 02.0997 168
JN 998 02.0998 168
JN 1000 02.1000 190
JN 1001 02.1001 190
JN 1004 02.1004 197
JN 1005 02.1005 197
JN 1006 02.1006 168
JN 1007 02.1007 168
JN 1010 02.1010 199
JN 1011 02.1011 199
JN 1020 02.1020 190
JN 1021 02.1021 190
JN 1022 02.1022 190
JN 1023 02.1023 190
JN 1028 02.1028 138
JN 1029 02.1029 138
JN 1034 02.1034 200
JN 1035 02.1035 200
JN 1036 02.1036 200
JN 1037 02.1037 200
JN 1040 02.1040 187
JN 1041 02.1041 187
JN 1049 02.1049 201
JN 1050 02.1050 201
JN 1051 02.1051 201
JN 1052 02.1052 201
JN 1053 02.1053 201
JN 1054 02.1054 201
JN 1055 02.1055 199
JN 1056 02.1056 199
JN 1057 02.1057 191
JN 1058 02.1058 191
JN 1059 02.1059 197
JN 1060 02.1060 197
JN 1061 02.1061 197
JN 1062 02.1062 197
JN 1071 02.1071 199
JN 1072 02.1072 199
JN 1073 02.1073 131
JN 1074 02.1074 131
JN 1075 02.1075 131
JN 1076 02.1076 131
JN 1077 02.1077 131
JN 1078 02.1078 131
JN 1079 02.1079 196
JN 1080 02.1080 196
JN 1081 02.1081 196
JN 1082 02.1082 196
JN 1087 02.1087 191
JN 1088 02.1088 191
JN 1089 02.1089 194
JN 1090 02.1090 194
JN 1091 02.1091 195
JN 1092 02.1092 195
JN 1093 02.1093 186
JN 1094 02.1094 186
JN 1097 02.1097 186
JN 1098 02.1098 186
JN 1099 02.1099 198
JN 1100 02.1100 198
JN 1101 02.1101 198
JN 1102 02.1102 198
JN 1103 02.1103 196
JN 1104 02.1104 196
JN 1105 02.1105 198
JN 1106 02.1106 198
JN 1107 02.1107 188
JN 1108 02.1108 188
JN 1109 02.1109 195
JN 1110 02.1110 195
JN 1111 02.1111 195
JN 1112 02.1112 195
JN 1113 02.1113 192
JN 1114 02.1114 192
JN 1115 02.1115 192
JN 1116 02.1116 192
JN 1117 02.1117 185
JN 1118 02.1118 185
JN 1119 02.1119 194
JN 1120 02.1120 194
JN 1121 02.1121 191
JN 1122 02.1122 191
JN 1123 02.1123 192
JN 1124 02.1124 192
JN 1125 02.1125 129

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 1126 02.1126 129
JN 1127 02.1127 188
JN 1128 02.1128 188
JN 1129 02.1129 189
JN 1130 02.1130 189
JN 1131 02.1131 186
JN 1132 02.1132 186
JN 1133 02.1133 193
JN 1134 02.1134 193
JN 1135 02.1135 194
JN 1136 02.1136 194
JN 1137 02.1137 193
JN 1138 02.1138 193
JN 1139 02.1139 193
JN 1140 02.1140 193
JN 1141 02.1141 185
JN 1142 02.1142 185
JN 8001 02.8001 28
JN 8002 02.8002 28
JN 8003 02.8003 28
JN 8004 02.8004 28
JN 8005 02.8005 28
JN 8007 02.8007 29
JN 8007G 02.807G 29
JN 8008 02.8008 29
JN 8008B 02.808B 29
JN 8009 02.8009 71
JN 8010 02.8010 71
JN 8015 02.8015 29
JN 8016 02.8016 29
JN 8017 02.8017 28

Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
K118 20.K118 295
K119 20.K119 296
K124 20.K124 290
K125 20.K125 296
K128 20.K128 296
K209 20.K209 79
K210 20.K210 79
K226 20.K226 78
K227 20.K227 80
K232 20.K232 78
K237 20.K237 78
K238 20.K238 80
K239 20.K239 79
K240 20.K240 79
K241 20.K241 79
K242 20.K242 79
K243 20.K243 80
K244 20.K244 80
K245 20.K245 78
K252 20.K252 78
K326 20.K326 36
K327 20.K327 36
K328 20.K328 36
K329 20.K329 36
K330 20.K330 34
K340 20.K340 34
K342 20.K342 36
K343 20.K343 36
K353 20.K353 36
K355 20.K355 36
K356 20.K356 35
K357 20.K357 35
K358 20.K358 34
K359 20.K359 34
K361 20.K361 35
K371 20.K371 37
K374 20.K374 37
K380 20.K380 35
K381 20.K381 35
K382 20.K382 34
K383 20.K383 34
K384 20.K384 35
K391 20.K391 37
K394 20.K394 37
K400 20.K400 203
K401 20.K401 203
K402 20.K402 203
K403 20.K403 202
K404 20.K404 202
K415 20.K415 202
K416 20.K416 202
K417 20.K417 202
K418 20.K418 202
K424 20.K424 203
K425 20.K425 203
K438 20.K438 112
K442 20.K442 114
K443 20.K443 114
K444 20.K444 114
K446 20.K446 112
K453 20.K453 112
K465 20.K465 112
K471 20.K471 113
K480 20.K480 113
K481 20.K481 113
K484 20.K484 113
K485 20.K485 113
K500 20.K500 247
K507 20.K507 248
K518 20.K518 246
K519 20.K519 246
K522 20.K522 245
K523 20.K523 245
K537 20.K537 245
K539 20.K539 245
K545 20.K545 246
K548 20.K548 246
K549 20.K549 246
K551 20.K551 246
K579 20.K579 248
K624 20.K624 278
K639 20.K639 204
K657 20.K657 204
K677 20.K677 205
K679 20.K679 205
K693 20.K693 204
K710 20.K710 148
K730 20.K730 247
K731 20.K731 247
K732 20.K732 247
K740 20.K740 248
K741 20.K741 248
K742 20.K742 248
K764 20.K764 148
K765 20.K765 148
K800 20.K800 293



Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
K810 20.K810 292
K813 20.K813 292
K830 20.K830 290
K832 20.K832 290
K851 20.K851 204
K885 20.K885 278
K889 20.K889 278
K906 20.K906 169
K907 20.K907 169
K911 20.K911 169
K913 20.K913 169
K6104 20.6104 204
K6108 20.6108 205
K6110 20.6110 205
K6111 20.6111 205
K6118 20.6118 205
K6130 20.6130 247
K6131 20.6131 247
KV2102 20.2102 37
KV2103 20.2103 37
KV2104 20.2104 37
KV2105 20.2105 37
KV2200 20.2200 80
KV2201 20.2201 80
KV2300 20.2300 114
KV2301 20.2301 114
PA119 20.P119 148
PA154 20.P154 148
PA188 20.P188 148
PA192 20.P192 149
PA193 20.P193 149
PA232 20.P232 149
PA323 20.P323 204
PA342 20.P342 149
PA343 20.P343 149
PA358 20.P358 147
PA359 20.P359 147
PA360 20.P360 149
PA438 20.P438 145
PA439 20.P439 145
PA441 20.P441 146
PA442 20.P442 146
PA443 20.P443 145
PA445 20.P445 145
PA476 20.P476 145
PA477 20.P477 145
PA480 20.P480 146
PA481 20.P481 146
PA482 20.P482 146
PA483 20.P483 146
PA576 20.P576 295
PA1002 20.1002 147
PA1003 20.1003 147
PA1008 20.1008 147
PA1009 20.1009 147

KiMood
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
KI0120 19.0120 336
KI0202 19.0202 336
KI0203 19.0203 336
KI0212 19.0212 336
KI0421 19.0421 336
KI0507 19.0507 335
KI0702 19.0702 335
KI0809 19.0809 336
KI2004 19.2004 335
KI2006 19.2006 335
KI2007 19.2007 335
KI2008 19.2008 335
KI2010 19.2010 335
KI2020 19.2020 335
KI2021 19.2021 335

Mantis
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
M68 70.0068 38
M69 70.0069 38
M73 70.0073 115
M74 70.0074 115
M91 70.0091 38
M92 70.0092 38
M96 70.0096 38
M99 70.0099 38
M130 70.0130 38

Myrtle Beachy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
MB 1 03.0001 313
MB 16 03.0016 307
MB 18 03.0018 314
MB 22 03.0022 308
MB 24 03.0024 311
MB 35 03.0035 313
MB 40 03.0040 308
MB 41 03.0041 308
MB 49 03.0049 310
MB 70 03.0070 312
MB 91 03.0091 313
MB 92 03.0092 313
MB 95 03.0095 313
MB 96 03.0096 308
MB 609 03.0609 311
MB 135 03.0135 310
MB 420 03.0420 294
MB 421 03.0421 294
MB 422 03.0422 294
MB 423 03.0423 294
MB 424 03.0424 294
MB 425 03.0425 296
MB 426 03.0426 294
MB 427 03.0427 294
MB 428 03.0428 294
MB 429 03.0429 294
MB 432 03.0432 296
MB 6111 03.6111 309
MB 6112 03.6112 311
MB 6116 03.6116 313
MB 6117 03.6117 312
MB 6118 03.6118 310
MB 6126 03.6126 310
MB 6128 03.6128 310
MB 6155 03.6155 312
MB 6156 03.6156 312
MB 6181 03.6181 307
MB 6183 03.6183 311
MB 6184 03.6184 307
MB 6197 03.6197 311
MB 6202 03.6202 309
MB 6203 03.6203 309

Myrtle Beachy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
MB 6205 03.6205 306
MB 6206 03.6206 316
MB 6207 03.6207 316
MB 6211 03.6211 316
MB 6212 03.6212 316
MB 6213 03.6213 316
MB 6214 03.6214 316
MB 6216 03.6216 316
MB 6221 03.6221 306
MB 6222 03.6222 306
MB 6223 03.6223 306
MB 6224 03.6224 312
MB 6400 03.6400 6
MB 6401 03.6401 307
MB 6402 03.6402 307
MB 6404 03.6404 307
MB 6405 03.6405 6
MB 6406 03.6406 307
MB 6407 03.6407 307
MB 6501 03.6501 310
MB 6503 03.6503 309
MB 6524 03.6524 314
MB 6530 03.6530 314
MB 6538 03.6538 314
MB 6541 03.6541 314
MB 6544 03.6544 309
MB 6556 03.6556 314
MB 6564 03.6564 315
MB 6574 03.6574 277
MB 6577 03.6577 308
MB 6578 03.6578 308
MB 6580 03.6580 130
MB 6581 03.6581 312
MB 6594 03.6594 307
MB 6621 03.6621 274
MB 6623 03.6623 6
MB 6624 03.6624 306
MB 6625 03.6625 315
MB 6626 03.6626 315
MB 6634 03.6634 306
MB 6635 03.6635 306
MB 6636 03.6636 306
MB 6700 03.6700 315
MB 6701 03.6701 315
MB 6702 03.6702 315
MB 6703 03.6703 315
MB 6704 03.6704 315
MB 7010 03.7010 309
MB 7102 03.7102 322
MB 7104 03.7104 317
MB 7109 03.7109 322
MB 7112 03.7112 317
MB 7113 03.7113 29
MB 7114 03.7114 318
MB 7115 03.7115 318
MB 7116 03.7116 318
MB 7117 03.7117 318
MB 7118 03.7118 318
MB 7119 03.7119 321
MB 7120 03.7120 321
MB 7121 03.7121 277
MB 7122 03.7122 318
MB 7125 03.7125 133
MB 7126 03.7126 133
MB 7300 03.7300 317
MB 7303 03.7303 317
MB 7305 03.7305 318
MB 7306 03.7306 318
MB 7307 03.7307 321
MB 7500 03.7500 319
MB 7501 03.7501 319
MB 7540 03.7540 320
MB 7551 03.7551 319
MB 7580 03.7580 319
MB 7584 03.7584 319
MB 7611 03.7611 320
MB 7720 03.7720 320
MB 7925 03.7925 319
MB 7940 03.7940 321
MB 7941 03.7941 321
MB 7947 03.7947 321
MB 7949 03.7949 320
MB 7961 03.7961 201
MB 7964 03.7964 322
MB 7974 03.7974 321
MB 7977 03.7977 320
MB 7978 03.7978 322
MB 7979 03.7979 322
MB 7980 03.7980 322
MB 7981 03.7981 320
MB 7983 03.7983 322
MB 7984 03.7984 321
MB 7986 03.7986 322
MB 7987 03.7987 320
MB 7993 03.7993 320
MB 7994 03.7994 317
MB 7995 03.7995 317
MB 9412 03.9412 311

Premier
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
PR150 39.0150 279
PR151 39.0151 280
PR154 39.0154 279
PR155 39.0155 279
PR158 39.0158 279
PR200 39.0200 250
PR202 39.0202 250
PR210 39.0210 250
PR212 39.0212 250
PR218 39.0218 249

Premier
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
PR220 39.0220 249
PR250 39.0250 249
PR300 39.0300 250
PR302 39.0302 250
PR312 39.0312 250
PR318 39.0318 249
PR320 39.0320 249
PR350 39.0350 249
PR657 39.0657 280
PR715 39.0715 250
PR730 39.0730 280
PR740 39.0740 280
PR750 39.0750 280

QuadraQ
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
QD31Q 51.D031 338
QD266Q 51.D266 337
QD460Q 51.D460 338
QD550Q 51.D550 338
QD610Q 51.D610 337
QD612Q 51.D612 337
QD613Q 51.D613 337
QD875Q 51.D875 337
QD886Q 51.D886 337
QD981Q 51.D981 337
QD985Q 51.D985 337
QS70Q 51.S070 338
QS77Q 51.S077 338
QX520Q 51.X520 338
QX550Q 51.X550 338

Result
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R002X 30.002X 339
R18X 30.018X 287
R36X 30.036X 171
R68X 30.068X 212
R71X 30.071X 283
R72X 30.072X 283
R99X 30.099X 212
R112X 30.112X 170
R114X 30.114X 171
R115F 30.115F 171
R115M 30.115M 171
R117X 30.117X 287
R118X 30.118X 283
R119X 30.119X 209
R120X 30.120X 209
R121F 30.121F 209
R121M 30.121X 209
R122F 30.122F 209
R123X 30.123X 209
R124X 30.124X 283
R127X 30.127X 212
R128F 30.128F 208
R128M 30.128M 208
R131F 30.131F 208
R131M 30.131M 208
R132F 30.132F 208
R132M 30.132M 208
R189X 30.189X 206
R192F 30.192F 210
R192M 30.192M 210
R193F 30.193F 210
R193M 30.193M 210
R194F 30.194F 211
R194M 30.194M 211
R198F 30.198F 170
R198M 30.198M 170
R199X 30.199X 212
R200J 30.200J 286
R200X 30.200X 286
R205X 30.205X 206
R206X 30.206X 206
R207X 30.207X 212
R208X 30.208X 212
R209F 30.209F 210
R209M 30.209M 210
R217X 30.217X 287
R218X 30.218X 287
R220F 30.220F 170
R220M 30.220X 170
R230F 30.230F 207
R230M 30.230M 207
R233JY 30.233J 211
R233M 30.233M 211
R224JY 30.224J 207
R231F 30.231F 207
R231M 30.231M 207
R232F 30.232F 206
R232M 30.232M 206
R300X 30.300X 282
R305X 30.305X 282
R306X 30.306X 282
R308X 30.308X 282
R309X 30.309X 282
R310X 30.310X 282
R314X 30.314X 213
R315X 30.315X 283
R326X 30.326X 283
R335X 30.335X 282
R337X 30.337X 281
R339X 30.339X 281
R340X 30.340X 281
R341X 30.341X 281
R342F 30.342F 281
R342M 30.342M 281
R344X 30.344X 281
R347X 30.347X 281
R348X 30.348X 281
R349F 30.349F 281
R400F 30.400F 213
R400M 30.400M 213
R406X 30.406X 207
R401X 30.401X 211
R403X 30.403X 211
R404X 30.404X 213

Result Headwear
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
RC024X 28.024X 324
RC024XP 28.24XP 324
RC080X 28.080X 323
RC081X 28.081X 323
RC082X 28.082X 323
RC083X 28.083X 323
RC084J 28.084J 323
RC084X 28.084X 323
RC085X 28.085X 323
R039X 28.039X 347
R146X 28.146X 324
RC029X 28.029X 324
RC033X 28.033X 285
RC044X 28.044X 324
RC046X 28.046X 324

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
001M 12.001M 284
002M 12.002M 284
010M 12.010M 284
011M 12.011M 285
012M 12.012M 285
013M 12.013M 285
014M 12.014M 284

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
015M 12.015M 284
018M 12.018M 284
040F 10.040F 214
040M 10.040M 214
041F 10.041F 214
041M 10.041M 214
140F 10.140F 215
140M 10.140M 215
141F 10.141F 215
141M 10.141M 215
155B 10.155B 40
155F 10.155F 40
155M 10.155M 40
165B 10.165B 39
165F 10.165F 39
165M 10.165M 39
166F 10.166F 39
166M 10.166M 39
180B 10.180B 40
180M 10.180M 40
215M 10.215M 39
262M 10.262M 116
265F 10.265F 117
265M 10.265M 117
266F 10.266F 117
266M 10.266M 117
267M 10.267M 116
281F 10.281F 115
281M 10.281M 115
283F 10.283F 115
283M 10.283M 115
410F 10.410F 215
410M 10.410M 215
510F 10.510F 213
510M 10.510M 213
520F 10.520F 214
520M 10.520M 214
539B 10.539B 82
539F 10.539F 82
539M 10.539M 82
566F 10.566F 81
566M 10.566M 81
569F 10.569F 82
569L 10.569L 82
569M 10.569M 82
575B 10.575B 116
575M 10.575M 116
577F 10.577F 81
577M 10.577M 81
599M 10.599M 81
750B 10.750B 117
750M 10.750M 117
762B 10.762B 116
762M 10.762M 116
870B 10.870B 173
870F 10.870F 173
870M 10.870M 173
872F 10.872F 172
872M 10.872M 172
874B 10.874B 173
874M 10.874M 173
880M 10.880M 172
881M 10.881M 172
883F 10.883F 172

Russell Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
710F 11.710F 251
710M 11.710M 251
715F 11.715F 251
715M 11.715M 251
716M 11.716M 251
717F 11.717F 251
717M 11.717M 251
916F 11.916F 258
916M 11.916M 258
917F 11.917F 258
917M 11.917M 258
922M 11.922M 255
923M 11.923M 255
924F 11.924F 256
924M 11.924M 256
925F 11.925F 257
925M 11.925M 257
926F 11.926F 257
932F 11.932F 255
932M 11.932M 255
933F 11.933F 255
933M 11.933M 255
934F 11.934F 259
934M 11.934M 259
935F 11.935F 259
935M 11.935M 259
936F 11.936F 256
936M 11.936M 256
937F 11.937F 257
937M 11.937M 257
946F 11.946F 252
946M 11.946M 252
947F 11.947F 253
947M 11.947M 253
954F 11.954F 256
954M 11.954M 256
955F 11.955F 257
955M 11.955M 257
956F 11.956F 254
956M 11.956M 254
957F 11.957F 254
957M 11.957M 254
958M 11.958M 254
959M 11.959M 254
960F 11.960F 252
960M 11.960M 252
961F 11.961F 253
961M 11.961M 253
962F 11.962F 252
962M 11.962M 252
963F 11.963F 253
963M 11.963M 253
990F 11.990F 259
991F 11.991F 258
992F 11.992F 258
993F 11.993F 259



SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Anfield 25.0210 151
Atoll 30 25.1208 296
Atoll 50 25.1209 296
Atoll 70 25.1210 296
Baltimore 25.6040 260
Bambino 25.0583 290
Barnet Men 25.1428 260
Barnet Women 25.1429 260
Baxter Men 25.0567 263
Baxter Women 25.0569 263
Bayside 100y 25.9009 295
Bayside 50y 25.9007 295
Bayside 70y 25.9008 295
Becker Men 25.1648 261
Becker Women 25.1649 261
Berkeleyy 25.7070 262
Bettyy 25.1433 261
Booster 25.0595 325
Boston 25.6000 262
Bradford 25.7060 262
Brandy Meny 25.1706 85
Brandy Womeny 25.1707 85
Bridgetg 25.1432 261
Brightong 25.7000 264
Brisbane 25.6010 263
Bristol 25.6050 260
Brixton 26.1679 341
Broadwayy 25.7030 264
Broker 25.0570 263
Buffalo 25.8100 325
Buzz 25.8811 325
Cambridgeg 26.7170 339
Camo Men 25.1188 45
Camo Women 25.1187 45
Cherryy 25.1981 42
Chill 26.2111 339
Coconut 25.1490 46
Collegeg 26.7110 339
Cooperp 26.1686 341
District 26.1671 341
Eden 25.7015 264
Elite 25.6030 263
Embassyy 25.6020 262
Energygy 25.7040 262
Escapep 25.6070 260
Eternityy 25.7050 262
Excess 25.7020 264
Executive 25.6060 260
Expressp 26.7020 340
Fame 26.1674 339
Funkyy 25.1190 45
Gala 25.8010 278
Gala Kids 25.0599 278
Gatsbyy 25.0598 264
Globe 25.8200 264
Imperialp 25.1500 42
Imperial Fitp 25.0580 42
Imperial Kidsp 25.1770 42
Imperial LSL Menp 25.2074 41
Imperial LSL Womenp 25.2075 41
Imperial Womenp 25.1502 42
Island 100 25.9002 295
Island 30 25.8903 295
Island 50 25.9000 295
Island 70 25.9001 295
Jamaïca 25.1223 47
Jane 25.1475 46
Joyy 25.1184 46
Jules Men 25.1424 261
Jules Women 25.0142 261
Justin 25.1465 46
Kensingtong 26.1678 341
Lagunag 26.1675 339
Lenox 26.1672 341
Lincoln 26.1677 341
Long Beachg 25.0594 325
Maeva 25.1703 41
Magma Meng 25.1704 47
Magma Womeng 25.1705 47
Majesticj 25.1425 41
Marbella 26.7180 339
Marine Men 25.1402 44
Marine Women 25.1403 44
Marvin 25.1698 45
Maryliny 25.1139 48
Master 25.1155 49
Mauï 25.1702 41
Melba 25.1406 47
Melodyy 25.1189 46
Melrose 25.1385 48
Mercure Pro 25.1721 286
Metropolitanp 25.2079 48
Mia 25.1699 45
Mild 25.1387 48
Miles Babyy 25.1401 44
Miles Kids 25.1400 44
Miles Men 25.1398 44
Miles Women 25.0139 44
Milkyy 25.1119 45
Mint 25.1165 48
Miss 25.1386 43
Mistral 25.4600 216
Mixed Men 25.1182 49
Mixed Women 25.1181 49
Mojitoj 25.1974 46
Moka 25.0579 47
Monarch 25.1420 41
Moodyy 25.1186 48
Moon 25.1388 49
Must Men 25.1140 49
Must Women 25.1142 49
Ness 25.5600 174
New Supremep 25.3250 119
New York Men 25.1472 150
New York Women 25.1473 150
Nordic 25.5550 174
Norman Men 25.2093 175
Norman Women 25.2094 175
North 25.5500 175
North Kids 25.0589 175
North Women 25.5450 175
Norwayy 25.5100 174
Nova Men 25.0586 174
Nova Women 25.0587 174
Organic Bambinog 25.1192 290
Palace 25.9100 296
Paname Men 25.2081 85
Paname Women 25.2082 85
Pasadena Men 25.0577 87
Pasadena Women 25.0578 87

SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Passion 25.1338 83
Patriot 25.0576 86
Patriot Women 25.1407 86
Peoplep 25.1310 83
Perfect LSL Men 25.2087 84
Perfect LSL Women 25.2083 84
Perfect Men 25.1134 84
Perfect Women 25.1135 84
Performer Men 25.1199 151
Performer Women 25.1198 151
Perryy 25.1202 340
Phoenix Men 25.1708 85
Phoenix Women 25.1709 85
Podium 25.1317 84
Portland Men 25.0574 86
Portland Women 25.0575 86
Practice 25.1365 87
Practice Women 25.1366 87
Prescott Men 25.1377 88
Prescott Women 25.1376 88
Prime Men 25.0571 87
Prime Women 25.0573 87
Prince 25.1369 86
Projectj 26.7120 339
Pulse 25.1203 340
Race Men 25.1195 217
Race Women 25.1194 217
Rallye Meny 25.6601 218
Rallye Womeny 25.6801 218
Ralphp 25.2757 218
Ray Meny 25.1620 219
Ray Womeny 25.1621 219
Rebel 25.1616 217
Record 25.3500 220
Regentg 25.1380 43
Regent Fitg 25.0553 43
Regent Fit Kidsg 25.1183 43
Regent Kidsg 25.1970 43
Regent Womeng 25.1825 43
Relax 25.4660 217
Replay Kidsp y 25.6603 218
Replay Menp y 25.6602 218
Replay Womenp y 25.6802 218
Ride Men 25.1193 219
Ride Women 25.1170 219
Rider 26.7010 340
Rider Kids 26.0101 340
Rimini 26.7190 340
Rio 25.1418 150
River 25.4340 220
Rock Men 25.4661 220
Rock Women 25.4681 220
Rocket Men 25.2014 219
Rocket Women 25.2015 219
Roxyy 25.4680 217
Sandro 25.1700 118
Sandyy 25.1689 150
Scott 25.4730 118
Seven Men 25.4780 118
Seven Women 25.4790 118
Sherpap 25.0584 118
Shore 25.1169 216
Signal Prog 25.1722 286
Silver 25.4770 118
Skate 25.1171 216
Slam 25.3251 119
Slam Kids 25.3255 119
Snake 25.7101 119
Soda 25.4740 120
Soul Men 25.4690 120
Soul Women 25.4710 120
Spiderp 25.1168 119
Sportyp y 25.1939 151
Sporty Kidsp y 25.1166 151
Sporty Womenp y 25.1159 151
Spring IIp g 25.1362 83
Studio Men 25.1408 120
Studio Women 25.1409 120
Sublima 25.1775 47
Summer II 25.1342 83
Summer Kids II 25.1345 83
Sundae 25.4720 120
Sunnyy 25.8110 325
Sunny Kidsy 25.8111 325
Supremep 25.1178 119
Surf 25.2000 216
Surf Kids 25.2300 216
Sydney Meny y 25.1414 150
Sydney Womeny y 25.0141 150
Turbo 25.1652 174
Urban 26.7060 339
Victoryy 25.1150 49
Viperp 25.5900 220
Volt 25.1646 217
Voyagery g 26.7100 340
Warm 25.4002 220
Week-End 26.7090 340
Wild 25.3630 216
Winner 25.4001 220
Winter II 25.1353 84

Spirop
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
RC086X 29.086X 154
S175F 29.175F 152
S175M 29.175M 152
S176F 29.176F 152
S176M 29.176M 152
S177F 29.177F 154
S177M 29.177M 154
S178X 29.178X 155
S179F 29.179F 154
S179M 29.179M 154
S180X 29.180X 155
S182F 29.182F 154
S182M 29.182M 154
S184X 29.184X 155
S185X 29.185X 155
S268F 29.268F 152
S268M 29.268M 152
S270F 29.270F 153
S271F 29.271F 153
S271M 29.271M 153
S272F 29.272F 153
S273F 29.273F 153
S274F 29.274F 153
S287X 29.287X 155

Stedman
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
A Seamless Raglang 05.8800 157
A Seamless Women 05.8900 157
A. Intense Tech Women 05.8120 157
A. Performance Raglan Shirt Womang 05.8300 157
Active 140 Crew Neck 05.8400 156
Active 140 Raglan Womeng 05.8500 156
Active 140 Sleeveless 05.8440 156
Active 140 Tank Woman 05.8540 156
Active Biker Jacket 05.5250 221
Active Biker Jacket Women 05.5350 221
Active Bonded Fleece Jacket 05.5810 177
Active Bonded Fleece Jacket Women 05.5910 177
Active Cotton Touch 05.8600 158
Active Cotton Touch Woman 05.8700 158
Active Fleece Jacket 05.5030 177
Active Fleece Jacket Women 05.5100 177
Active Intense Tech 05.8020 157
Active Knit Fleece Jacket 05.5850 177
Active Knit Fleece Jacket Woman 05.5950 177
Active Melange Fleece Jacketg 05.5060 176
Active Melange Fleece Jacket Womeng 05.5140 176
Active Padded Jacket 05.5200 221
Active Padded Jacket Women 05.5300 221
Active Performance Jacket 05.5830 176
Active Performance Jacket Women 05.5930 176
Active Performance Pants 05.8888 156
Active Performance Raglan Shirtg 05.8200 157
Active Performance Topp 05.8310 156
Active Power Fleece Jacket 05.5040 176
Active Power Fleece Jacket Woman 05.5120 176
Active Sports Tp 05.8000 158
Active Sports T Womenp 05.8100 158
Active Sports Topp p 05.8010 158
Active Sports Top Womenp p 05.8110 158
Active Sweat Hoodyy 05.5600 121
Active Sweat Hoody Womeny 05.5700 121
Active Sweatjacketj 05.5610 121
Active Sweatjacket Womenj 05.5710 121
Active Sweatshirt 05.5620 120
Active Urban Padded Jacket 05.5220 221
Active Urban Padded Jacket Women 05.5320 221
Boxers „Dexter“ 05.9691 292
Briefs „Dexter“ 05.9692 292
Classic Junior 05.2200 50
Classic Men 05.2000 50
Classic V-Neck Men 05.2300 50
Classic Women 05.2600 50
Classic-T Organic Crewg 05.2020 51
Comfort Men 05.2100 50
Comfort Women 05.2160 50
Crew Neck T „Ben“ 05.9000 55
Crew Neck T „Claire“ 05.9700 54
Crew Neck T „Clive“ 05.9600 54
Crew Neck T „Daisy“y 05.9950 53
Crew Neck T „David“ 05.9850 53
Crew Neck T „Lisa“ 05.9900 52
Crew Neck T „Luke“ 05.9800 52
Crew Neck T „Megan“g 05.9120 55
Crew Neck T „Morgan“g 05.9020 55
Deep V-Neck T „Dean“p 05.9690 55
Henley T „Luke“ LSLy 05.9860 53
Henley T „Sharon“y 05.9530 53
Henley T „Shawn“y 05.9430 53
Organic Crew Neck T „James“g 05.9200 51
Organic Crew Neck T „Jamie“g 05.9370 51
Organic Crew Neck T „Janet“g 05.9300 51
Organic V-Neck T „James“g 05.9210 51
Organic V-Neck T „Janet“g 05.9310 51
Polo „Hanna“ 05.9150 88
Polo „Henry“y 05.9050 88
Polo Men 05.3000 88
Polo Women 05.3100 88
Slub T „Sharon“ 05.9500 52
Slub T „Shawn“ 05.9400 52
Top „Daisy“p y 05.9960 53
Unisex Hoodyy 05.4200 120
V-Neck T „Ben“ 05.9010 55
V-Neck T „Claire“ 05.9710 54
V-Neck T „Claire“ LSL 05.9720 54
V-Neck T „Clive“ 05.9610 54
V-Neck T „Megan“g 05.9130 55

Tee Jaysy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
145 18.0145 91
146 18.0146 90
401 18.0401 61
450 18.0450 60
455 18.0455 60
456 18.0456 60
457 18.0457 60
460 18.0460 60
520 18.0520 57
530 18.0530 56
580 18.0580 57
590 18.0590 56
620 18.0620 61
680 18.0680 61
1000 18.1000 61
1000B 18.100B 61
1050 18.1050 61
1400 18.1400 89
1401 18.1401 89
1402 18.1402 89
1403 18.1403 89
1405 18.1405 91
1406 18.1406 90
1407 18.1407 89
1408 18.1408 89
1410 18.1410 90
1412 18.1412 90
1440 18.1440 91
1441 18.1441 91
2400 18.2400 90
5000 18.5000 56
5001 18.5001 56
5002 18.5002 58
5003 18.5003 58
5030 18.5030 60
5050 18.5050 59
5051 18.5051 59
5060 18.5060 59
5061 18.5061 59
5062 18.5062 59
5063 18.5063 59
5070 18.5070 58
5071 18.5071 58
5072 18.5072 58
5073 18.5073 58
5400 18.5400 122

Tee Jaysy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
5401 18.5401 122
5402 18.5402 122
5403 18.5403 122
5404 18.5404 122
5405 18.5405 122
5425 18.5425 121
5429 18.5429 121
5430 18.5430 123
5431 18.5431 123
5432 18.5432 122
5433 18.5433 122
5435 18.5435 123
5436 18.5436 123
5500 18.5500 123
5502 18.5502 123
6000 18.6000 265
6001 18.6001 265
6005 18.6005 265
7005 18.7005 159
7006 18.7006 159
7020 18.7020 159
7021 18.7021 159
7100 18.7100 159
7105 18.7105 159
8000 18.8000 57
8005 18.8005 56
8006 18.8006 56
8007 18.8007 57
8050 18.8050 57
9160 18.9160 179
9170 18.9170 179
9200 18.9200 179
9201 18.9201 179
9202 18.9202 179
9203 18.9203 179
9510 18.9510 222
9511 18.9511 222
9514 18.9514 222
9515 18.9515 222
9610 18.9610 223
9611 18.9611 223
9615 18.9615 178
9616 18.9616 178
9617 18.9617 178
9618 18.9618 178
9620 18.9620 225
9621 18.9621 225
9624 18.9624 223
9625 18.9625 223
9626 18.9626 225
9627 18.9627 225
9628 18.9628 225
9629 18.9629 225
9630 18.9630 227
9631 18.9631 227
9632 18.9632 226
9633 18.9633 226
9634 18.9634 227
9635 18.9635 227
9636 18.9636 226
9637 18.9637 226
9642 18.9642 226
9643 18.9643 226
9660 18.9660 224
9661 18.9661 224
9662 18.9662 224
9663 18.9663 224
9664 18.9664 224
9665 18.9665 224

Tradition
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Changeable Chest Shieldg 60.3000 7
Leather Trousers long/meng 60.3001 7
Leather Trousers long/womeng 60.3207 7
Leather Trousers short/men 60.3101 4
Leather Trousers short/women 60.3203 4

Westford Mill
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
W101 50.0101 345
W101S 50.101S 345
W103 50.0103 345
W104 50.0104 344
W107 50.0107 345
W108 50.0108 344
W110 50.0110 345
W115 50.0115 345
W118 50.0118 344
W125 50.0125 344
W180 50.0180 343
W201 50.0201 344
W210 50.0210 344
W216 50.0216 344
W225 50.0225 344
W407 50.0407 342
W408 50.0408 342
W415 50.0415 342
W422 50.0422 342
W427 50.0427 342
W447 50.0447 342
W464 50.0464 342
W530 50.0530 343
W540 50.0540 343
W544 50.0544 343
W623 50.0623 342
W671 50.0671 342
W701 50.0701 344
W801 50.0801 343
W810 50.0810 343
W820 50.0820 343
W821 50.0821 343
W825 50.0825 343

Extras
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
10 Versandbeutel 51x60 80.1251 346
100 Dokumententaschen 80.1531 346
100 Polybeutel 22x31y 80.1122 346
100 Polybeutel 25x35y 80.1125 346
100 Polybeutel 30x40y 80.1130 346
20 Blitzboden-Kartons 34x25x13 80.1350 346
20 Blitzboden-Kartons 40x26x25 80.1360 346
50 Versandbeutel 25x35 80.1225 346
50 Versandbeutel 34x45 80.1234 346
Cotton Bagg 80.0200 346
Long Cotton Bagg g 80.0201 346
Strechfolie 300m 80.1613 346
Verpackungsband 50mm breitp g 80.1460 346



Velikostní tabulky

DÁMSKÉ 

Klasická velikost XS S M L XL XXL 3XL
Konfekční velikost 34 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48

PÁNSKÉ

Klasická velikost XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Konfekční velikost 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DĚTSKÉ

Výška (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
 = věk/roky 6-12M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-16
B&C 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14
Fruit of the Loom 92 98 104 116 128 140 152 164
Gildan, JN XS S M L XL XXL
Kariban 6-8 8-10 10-12 12-14
Russell 90 104 116 128 140 152
SOL'S (roky) 2 4 6 8 10 12 14
Stedman XS S M L XL

PÁNSKÉ KOŠILE RUSSELL

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Rozměr límce (CM) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
Rozměr límce (INS) 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19 20 21
Obvod hrudníku (CM) 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
Obvod hrudníku (INS) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54

PÁNSKÉ KOŠILE PREMIER

Rozměr límce (CM) 37 38 39.5 41 42 43 44.5 46 48 53
Rozměr límce (INS) 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 19 21

DÁMSKÉ KOŠILE RUSSELL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Obvod hrudníku (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-104 104-112 112-120 120-130 130-137 137-144
Obvod hrudníku (INS) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-41 41-44 44-47 47-51 51-54 54-57
Konfekční velikost
Německo/EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Francie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Itálie 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

DÁMSKÉ KOŠILE PREMIER

Velikost UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Konfekční velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Klasická velikost XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

PRACOVNÍ KALHOTY JAMES & NICHOLSON

Klasická velikost XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Konfekční velikost (pánské) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Konfekční velikost (dámské) 34/36 38 40 42 44 46 48
Krátká délka 25 26 27 28
Prodloužená délka 94 98 102 106 110

PRACOVNÍ KALHOTY RESULTPRACOVNÍ KAALHOTY RESU

Klasická velikost S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Konfekční velikost (EU) 48 50 52 54 56 58 60 62

PRACOVNÍ KALHOTY RUSSELL

Obvod pasu UK (INS) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Obvod pasu Evropa 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Short Regular Long
Délka nohy (CM) 76 81 86
Délka nohy (INS) 30 32 34

PÁNSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S

Konfekční velikost FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Konfekční velikost DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DÁMSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S 

Konfekční velikost FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Konfekční velikost DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

RUKAVICE

Konfekční velikost 4 5 6 7 8 9 10 11
Obvod ruky 15 16 17,5 19 22 24 27 28,5

Upozornění:
Mezi výrobci existují  velké rozdíly ve velikostech. Také v rámci jedné kolekce mohou být jednotlivé produkty zcela jinak střiženy.  Z tohoto důvodu doporučujeme, a to zejména před větší 
objednávkou, objednání vzorku.


