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V pánské, dámské 
i dětské verzi

Bavlněný popelín –
hladká lehká látka

Vysoká gramáž, trička od 180g/m²,
pola od 200g/m²,
mikiny a fleece od 300 g/m²

Směsový popelín – hladká
lehká látka,nízká srážlivost

možnost praní na 60°/90°/95° Twill – diagonální struktura vláken

Neutrální velikostní etiketa
(etiketa se značkou) za krkem Oxford – plátěná tkanina

Výrobek z česané bavlny Membrána

Polo s hladkým povrchem Zimní artikl

Materiál french terry zip k možnosti výšivky nebo potisku

strečový pružný materiál, 
s obsahem elastanu nepromokové, s lakovanými švy

Upozornění: Skutečná barva výrobku se může od obrázků či vzorníků barev  
lišit. Popisy výrobků poskytují přímo výrobci. Chyby vyhrazeny.



N E W  B R A

Why is that?
Because, more and more,
companies want to express their
values and identity through
their employees‘ outfits.
And because employees are proud
to claim their belonging to their
company thanks to a garment
that looks like them and in which
they feel good.

Ready to Print.
The first and only organic cotton pretreated t-shirts,
eliminating the entire pretreatment step for digital printing.



License no. DK/016/049

100% CERTIFIED
ORGANIC COTTON

License no. 19007

The Seidensticker brand is rooted in a solid, century-old heritage.
Since the day it was founded, Seidensticker has been associated with uncompromising and
timeless style, powered by the triple engine of innovation, tradition, and modernity.
Seidensticker is the product of a family business which takes responsibility 
for the entire process chain – social and environmental aspects included.

Neutral® is a market leading producer of sustainable apparel and accessories to the B2B-market.
Neutral® is the result of more than 20 years of experience in the conventional textile industry,
witnessing a constant pressure for lower prices at the expense of natural and human resources.
Having international sustainability standards covering the entire supply chain, the Neutral® business case
is built on the highest social, ethical and environmental criteria for clothing production.
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T-Shirts



 #E190 
B&C | 01.003T

 #E190 /women 
B&C | 01.004T

 Exxact 190 /kidsdsss 
B&C | 001.0301

 Exact 150 ///kikidssd
B&C | 01.0300

40 colours40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben
40 colours40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

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

radiant purple millennial lilac sky blue atoll stone blue royal blue* cobalt blue navy* navy blue diva blue swimming pool millennial mint

white

black

pacifi c grey

ash

kelly green

gold

orange

sorbet

red

pink sixties

sky blue

royal blue

indigo

navy

swimming pool

white*

black*

sport grey

ash

bottle green

kelly green

yellow

gold*

apricot

orange*

red*

fuchsia

burgundy

sky blue*

azure

atoll

royal blue*

denim

light navy

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

#E190
B&C 01.003T
Tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jerseyn
Vylepšený model k Exact 190V
artikl: 01.0004), vypasovaný střih,(

kulatá pletenina, 2-vrstvý úzkýk
kulatý výstřih v žebrovaném úpletu,
krční lemovka, úzké rukávy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,80/Kč 155,-

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

100 10 € 5,80/Kč 155,-

Exact 190 /kids
B&C 01.0301
Dětské tričko z těžké bavlny
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99% bavlna,
1% viskóza, sport grey: 85% bavl-
na, 15% viskóza, single jersey
Velkorysý střih, kulatá pletenina, 
2-vrstvý materiál, 1x1 žebrovaný
úplet na krku s elastanem
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

100 10 € 5,05/Kč 135,-

Exact 150 /kids
B&C 01.0300
Dětské tričko
145g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna, ash: 99%
předepraná prstencová bavlna, 1% 
viskóza, sport grey: 85% předepra-
ná prstencová bavlna, 15% viskóza,
single jersey
Kulatá pletenina, 2-vrstvý materiál,
1x1 žebrovaný úplet na krku s
elastanem
 1-2*   3-4      5-6       7-8      9-11   
86/92   98/104   110/116   122/128   152/164  

12-14
146/152

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,40/Kč 115,-



 #E150 
B&C | 01.001T

 #E150 /women 
B&C | 01.002T

#Organic EE1E1550505  
B&C | 01.U01B

 #Orgaaanininiiiicc cc cc E1E1E 5050 ///womem nn
B&C | 01.W02BBB

41 colours41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben 41 colours41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben41 Farben

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

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

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

sky blue azure atoll royal blue* cobalt blue denim electric blue light navy navy navy blue* diva blue real turquoise turquoise

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

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

7

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Tr

ad
iti

on
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Bu

sin
es

s
W

or
kw

ea
r

Ba
by

, T
ow

el
s &

 
Un

de
rw

ea
r

Ca
ps

 &
 H

at
s

Ac
ce

ss
or

ie
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
B&

C

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

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

100 10 € 5,10/Kč 135,-

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

100 10 € 5,10/Kč 135,-

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

100 10 € 5,60/Kč 150,-

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

100 10 € 5,60/Kč 150,-



#E150 LLLSLLS  
B&C | 01.005T

##E1E1500 LLSLLLL //wommmenn
B&C &C | 01| 01.0066.0 TT

#EE1190 LSL 
B&C | 01.007. T

#E190000 LSL /womemememen
B&C | 01.000880 T

DDDNNNMNMN  Plug In /men
B&C | 00110 .7087 5

DNMMM PPPlug InIn //wowomememem nn 
B&C | 01.771718185

white* black*

dark grey sport grey*

bear brown urban khaki

bottle green orange

red* millennial pink

royal blue* navy*

white* black*

dark grey sport grey*

urban orange red*

burgundy urban purple

royal blue* navy*

grey clash

rusty clash

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

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

50 10 € 7,60/Kč 200,-

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

50 10 € 7,60/Kč 200,-

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

50 10 € 10,70/Kč 285,-

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

50 10 € 10,70/Kč 285,-

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

25 5 € 14,-/Kč 370,-

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

25 5 € 14,-/Kč 370,-



 Exact V-Neeck
B&C | 01.0006

 Exact Movoovoveee 
B&C | 01.0201

 Athletic MMMoMoveve 
B&C | 01.0200

 Shorts Move
B&C | 01.0202

Baseee-e BaBaaalllllllll 
B&C | 01.0002020202020 0

 Base---Ball /kidsdssds 
B&C | 01.035550

white

black

dark grey

sport grey

red

royal blue

navy

white

black

sport grey

red

navy

white

black

sport grey

red

royal blue

navy

black dark grey sport grey navy

white/red

white/navy

white/red

white/navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

100 10   € 5,60/Kč 150,-

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

50 10 € 9,70/Kč 260,-

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

100 10   € 6,80/Kč 180,-

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

50 10   € 12,80/Kč 340,-

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

50 10 € 8,45/Kč 225,-

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

50 10 € 7,-/Kč 185,-



 Inspipipiirereere TTTT /men 
B&C | 01.TM42222

Inspire T //wowomemennn
B&C | 01.TW43

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

Inspipipirrre V T /women 
B&C | 01.TW4TWW45

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

Inspire Slull b T TTT /w/w/w/womoommmeenene  
B&C | 01.TW47

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

light grey

khaki

red

navy

chic pure white

chic black

chic anthracite

chic red

chic navy

white

black

dark grey

millennial khaki

light grey

sport grey

khaki

real green

gold

orange

urban orange

red

fuchsia

millennial pink

urban purple

atoll

royal blue

navy

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

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

50 10 € 6,65/Kč 175,-

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

50 10 € 6,65/Kč 175,-

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

50 10 € 6,80/Kč 180,-

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

50 10 € 6,80/Kč 180,-

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

50 10 € 7,20/Kč 190,-

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

50 10 € 7,20/Kč 190,-



 Inspire TTaank T /menn 
B&C | 01.TM72

Inspirre TTana k k T T /w/womomomomeen
B&C | 01.TWW7W73

 Inspireee LSL T /meen
B&C | 01.TM7000

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

 TM000055555555 TTririblend /m/meeenen 
B&C | 01.TM55M 55

TW056 Triiiiblblbb ene dd d //w/wooomomenen 
B&C | 01.TW56

TriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblend
TriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblend

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

sport grey

fi re red

cobalt blue

white

black

sport grey

fi re red

cobalt blue

navy blue

white

black

heather 
dark grey
heather 

light grey

heather forest

red

heather purple

heather 
royal blue

heather navy

navy

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

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

50 10 € 8,10/Kč 215,-

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

50 10 € 6,80/Kč 180,-

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

50 10 € 9,60/Kč 255,-

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

50 10 € 9,60/Kč 255,-

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

50 10 € 8,85/Kč 235,-

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

50 10 € 8,85/Kč 235,-



 Ladies‘ Iconic 150 V-Neck T 
F.O.L. | 16.1444

IIIcocococoninininic c c 151515550 0 0000 V-V-V-V NeNeNeeckckckk TTT 
F.O.F.O.L. |LL 116.1616 1442144244214

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

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

white

black

fuchsia

red

deep navy

white*

black*

heather grey*

royal blue

deep navy

white*

black*

heather grey*

red

deep navy

white*

black*

heather grey*

royal blue

navy

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

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

72 12 € 5,30/Kč 140,-

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

72 12 € 5,30/Kč 140,-

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

72 12 € 7,-/Kč 185,-

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

72 12 € 5,-/Kč 130,-



KKKKidi s Iconniciccc 150 TTTT 
F.O.L. | 1616.1023023023210231

 Iconic 150 T
F.O.L. | 16.1430

LLadadadadada iiieei ss IcIccIcI ononicic 115050 TT  
F.O.O.O.F.OO.OO L. |L 16116.1611 14321432323222

 Ladies‘ Ringsgsgsgsggg pupupupun n nn PrPrPrPrememememiuiuiuium m 
F.O.L. | 16.1424

RRRRininningsgsgsgspunnnn PPPrPrememee ium T 
F.OF.O.L. |L  16.1422

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

bottle green

kelly green

orange

red

fuchsia

burgundy

royal blue

navy*

deep navy

white* **

black* **

dark 
heather grey

light graphite

zinc

heather grey* **

natural

classic olive

forest green

heather green

kelly green

neomint

fl ame

red*

heather 
burgundy

burgundy

heather red

heather purple

heather royal

royal blue

cobalt blue

heather navy

deep navy*

navy

fuchsia

azure blue

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

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

72 12 € 3,50/Kč 90,-

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

72 12 € 4,40/Kč 120,-

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

72 12 € 4,40/Kč 120,-

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

72 12 € 5,10/Kč 135,-

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

72 12 € 5,60/Kč 150,-



 Heavy CCotottotonn T T
F.O.FFF.FF L. | 16.1212121212

 Super PPPPPPrrerereemimmimiumummu TTT 
F.O.L. | 16.1044444

VValalueueweighttt TT LSL
F.O.F.O.L. |L. | 16.6.103810

LLLadady-y-FiFiFiFiFiFiF t t VaValuulueweww ieiieighhghghhg t tt t tt TT T LSLL L L
F.O.FO L. |L. | 1616.1404001400404

white

black

heather grey

navy

white*

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

bottle green

classic olive

red

burgundy

royal blue

navy*

deep navy

white

black

heather grey

red

royal blue

deep navy black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Heavy Cotton T
F.O.L. 16.1212
Tričko
195g/m², 100% bavlna, single
jersey
Žebrovaný výstřih s krční lemovkou 
pro vyšší komfort při nošení, pratel-
né na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12 € 5,-/Kč 130,-

Super Premium T
F.O.L. 16.1044
Tričko
205g/m², 100% bavlna, ash: 99%
bavlna, 1% polyester, heather grey: 
97% bavlna, 3% polyester
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s
krční lemovkou, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 5,75/Kč 150,-

Valueweight T LSL
F.O.L. 16.1038
Tričko s dlouhým rukávem
165g/m², 100% bavlna
Žebrovaný výstřih z bavlny/Lycry® s
krční lemovkou tón v tónu
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 6,65/Kč 175,-

Lady-Fit Valueweight
T LSL
F.O.L. 16.1404
Dámské tričko s dlouhým rukávem
165g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, žebrovaný výstřih
z bavlny/Lycry® s krční lemovkou
tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 6,65/Kč 175,-



 Valueweight T 
F.O.L. | 16.1036

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

LLLadadadady-y-y-y-y-FiFiFiFiFit t t tt VaVaVaVaaaallul ewweighghght ttt V-V-V-VV-NeNeNeNeeeckckkckkck TTTTT 
F.O.F.OF.OF.O.F L. |L. |L. L. 16.16.16.1666 1391398139139398

VVaalala ueu weweigghththththhtht VVVVVV--N----Neck T 
F.O.OO L. |LL. |L. | 16.1 1066

 Kids Valueweight T 
F.O.L. | 16.1033

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

heather grey

sunfl ower

fuchsia

red

light pink

royal blue

deep navy

black*

heather grey*

sunfl ower

red

royal blue

navy*

deep navy

white*

black*

dark 
heather grey

light graphite

heather grey*

ash

natural

khaki

classic olive

chocolate

bottle green

retro heather 
green

kelly green

lime

yellow

sunfl ower

orange

fuchsia

red

brick red

vintage 
heather red

burgundy

heather 
burgundy

light pink

purple

heather purple

sky blue

azure blue

retro heather 
royal

royal blue

navy*

vintage 
heather navy

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

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

108 12 € 3,60/Kč 95,-

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

72 12 € 4,50/Kč 120,-

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

72 12 € 4,50/Kč 120,-

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

36 12 € 5,-/Kč 130,-

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

72 12 € 5,-/Kč 130,-



Athllel tic Veeeeestst 
F.O.F.O.L. |L. | 16.16 1098

LLadady-y--Fit VVaalueweweighght t Vest 
F.O.O.L. | 16.16.13761

BBasebebebe aalalall T TTT
F.FF.O.F LL. | 16.666.1000260

RRRininini gegeger r r rr TTTT 
F.F.F..OO.F.O.F.F L. |L.L. | 16.16.11611686868666

white*

black*

heather grey*

red

royal blue

deep navy

white/black

white/
gg yyyyyyyyyyheather grey

white/red

white/royal blue

white/deep navy

sunfl ower/
yyyyy gggggkelly green

white/black

white/red

black/white

sunfl ower/
yyyyy gggkelly green

red/white

royal blue/white

navy/white

white

black

heather grey

red

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

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

72 12 € 4,15/Kč 110,-

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

72 12 € 4,25/Kč 110,-

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

72 12 € 5,80/Kč 155,-

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

72 12 € 5,80/Kč 155,-



 Original T 
F.O.L. | 16.1082

 Lady‘s Original T 
F.O.L. | 16.1420

 Kids Original T 
F.O.L. | 16.1019

 Original VV-V-V-V-VV NeNeNeNeNeckckckckckckcck TT 
F.O.F.O.O L. |LL.  16.1426

OOOOOririr gigigigig nann l LSL T
F.O.F.O.F.OO L. |L. | 16.161616.142814

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

black

heather grey

red

royal blue

navy

black*

heather grey*

red

navy*

white*

black*

heather grey*

red

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

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

120 12 € 3,95/Kč 105,-

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

72 12  € 3,95/Kč 105,-

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

72 12 € 3,20/Kč 85,-

 Original V-Neck T
F.O.L.  16.1426
Pánské tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% bavlna, heather grey: 97% bavlna, 3%
polyester, single jersey
Výstřih do V s žebrovaným lemováním, žebrovaný výstřih s
krční lemovkou tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12 € 4,55/Kč 120,-

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

72 12 € 6,15/Kč 165,-



 JN 01 
James & Nicholson | 02.0001

 JN 19 
James & Nicholson | 02.0019

 JN 901 
James & Nicholson | 02.0901

 JN 02 
James & Nicholson | 02.0002

 JN 03 
JJames & Nicholson | 02.0003

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

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

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

white black

light grey stone

irish green lime green

orange red

cobalt navy

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

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

100 10 € 7,40/Kč
195,-

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

100 10 € 5,50/Kč
145,-

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

100 10 € 7,40/Kč
195,-

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

100 10 € 8,60/Kč
230,-

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

100 10 € 8,30/Kč
220,-



 JN 790 
James & Nicholson | 02.0790

 JN 789 
James & Nicholson | 02.0789

 JN 797 
James & Nicholson | 02.0797

 JN 746 
James & Nicholson | 02.0746

JJJJNNNN 74444444 4
Jamemeames & s & s & NichNichNicholsoson |nn 02.02 02 02.074444444444

JJJNNNN 747444474555555
JameJameJameJames &s &s &s & NichNichNichNichhholsooolsoolson | n n 002.002.00 07457454

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

gold yellow orange pink red wine sky blue royal dark royal petrol navy turquoise
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

100 10 € 4,80/Kč 130,-

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

100 10 € 4,80/Kč 130,-

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

100 10 € 4,-/Kč 105,-

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

100 10 € 4,-/Kč 105,-

JN 744
James & Nicholson 02.0744
Dívčí tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, manžety s elastanem,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 3,50/Kč 90,-

JN 745
James & Nicholson 02.0745
Chlapecké tričko
150g/m², 100% bavlna, single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Kulatý výstřih, manžety s elastanem, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 3,50/Kč 90,-



JJNNNNN 808880088 010100001 
JameJameJames & s &s & s NichNichNNicN olsoolsoo soo oo n | n | n n 02.02.802.8202.800100000010010

JJNN 808080020202
JameJameJJ s & s & NicNichNicholsoolsoolson | n | n | 02.802.802 00200200200

JJNNN 8080808000444
Jammememes & s &s & s & s NicNicichNicc olssosos n | 02..88004444

JJJNNN 8088 05
JaJamJamammememes & s & & NNNichN olson |  02.802.802.80050055005

JJJNNN 8080800303030000  
JameJameJamesss & NichNichchN olsoolsoolsoollol n n n | | 02.802.80030300

 JN 8000171717 
James & Nicholsoolsolson | n | | 02.8017

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

graphite

light grey

dusty olive

chili

soft  pink

horizon blue

denim

white

black

grey heather

red

navy

white

black

grey heather

red

navy

white

black

black heather

red

navy

white

black

soft  grey

soft  green

soft  pink

white

black

black heather

red

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

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

100 1 € 8,40/Kč 220,-

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

100 1 € 9,50/Kč 250,-

JN 8004
James & Nicholson 02.8004
Pánské tričko s náprsní kapsou z 
bio bavlny, výstřih do V
140g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna
Výstřih do V s úzkou manžetou,
manžety s elastanem, náprsní kapsa
s válcovaným lemem, štítek Tear-
Away, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 10,10/Kč 270,-

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

100 1 € 9,10/Kč 240,-

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

100 1 € 9,10/Kč 240,-

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

50 1 € 11,80/Kč 310,-



 JN 8008 
James & Nicholson | 02.8008

 JN 8007 
James & Nicholson | 02.8007

JN 8008B
James & Nicholson | 02.808B

 JN 8007G
James & Nicholson | 02.807G

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black graphite black 
heather

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

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

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

gmelange dark royal petrol navy turquoise pacifi c mint

white black graphite irish 
ggreen

fern 
ggreen

lime 
ggreen

acid 
yyellow yellow gold 

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

se pacifi c

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

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

100 1 € 8,80/Kč 235,-

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

100 1 € 8,80/Kč 235,-

JN 8008B
James & Nicholson 02.808B
Chlapecké tričko z bio bavlny
140g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, single jersey
Kulatý výstřih, manžety s elastanem,
štítek TearAway
  XS          S          M          L         
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL        XXL
146/152   158/164

100 1 € 7,40/Kč 195,-

JN 8007G
James & Nicholson 02.807G
Dívčí tričko z bio bavlny
140g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, kulatý 
výstřih, manžety s elastanem, štítek
TearAway
  XS          S          M          L         
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL        XXL
146/152   158/164

100 1 € 7,40/Kč 195,-



JNN 8028 
James & & ss NichN olson | 02.802.802. 0028

JN 8027 
JameJJ s & Nicholson | 02.8027

 JN 976
James & Nicholson | 02.0976

JJJJJNNNN 97975555
JaJaJammemem s &s &s & s & NichNicholsools nn |n |n | 002.002.0000 975975

JN 974
James & Nicholson | 02.0974999

JJJJNN 979733
mJameJameJamemeess & s & NichNicholsoolsosososos n |n |n |n 02.002.000 97397373

S
bleed during washing

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

BIO
ORGANIC

white/navy

red/white

atlantic/white

navy/white

graphite grey

dusty olive fern green

light yellow terra

red chili

horizon blue denim

atlantic turquoise

black melange grey heather

green melange yellow melange

orange melange red melange

wine melange blue melange

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

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

50 1 € 14,30/Kč 380,-

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

50 1 € 14,30/Kč 380,-

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

50 1 € 14,-/Kč 370,-

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

50 1 € 14,-/Kč 370,-

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

50 1 € 8,60/Kč 230,-

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

50 1 € 8,60/Kč 230,-



 JN NNNN 55
James & Nicholson | 02.0055

JN 04 
James & Nicholson |nnn n 02.002.002.002.002.002.0000004000000040

 JN 17
James & Nicholson | 02.0017

JJNN 181888 
JJameJames & s & NichNichhholsoolsoolsoolson |n |n |n | 02.002.002.002.0018018018

 JN 56
James & Nicholson | 02.0056

JN 54 
James & Nicholsooon |n | 02.002.0054054

white

black

mid grey

brown

olive

green

red

navy

white

black

mid grey

brown

olive

lime green

pink

red

navy

turquoise

white/black

white/red

white/navy

frog/black

yellow/frog

orange/white

red/gold yellow

royal/white

white

black

mid grey

brown

olive

green

red

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

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

50 10 € 15,80/Kč 420,-

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

50 10 € 11,60/Kč 310,-

JN 17
James & Nicholson 02.0017
Pánské tričko „Flag“
160g/m², 100% bavlna, single
jersey
Výstřih a manžety v kontrastní 
barvě, pruh v kontrastní barvě na
ramenou a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 11,60/Kč 310,-

JN 18
James & Nicholson 02.0018
Dámské tričko „Flag“
160g/m², 100% bavlna, single
jersey
Lehce vypasovaný střih, výstřih a
manžety v kontrastní barvě, pruh
v kontrastní barvě na ramenou a
rukávech
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 10,20/Kč 270,-

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

50 10 € 19,90/Kč 530,-

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

50 10 € 14,90/Kč 395,-



JN 183
James & Nicholsoooon | 02.002 0183

JN 970
James & Nicholson | 02.0997099

 JN 913
James & Nicholson | 02.0913

JJJJJNNNNN 991919 3K3K3K3K3K3  
JameJamees &  & ss NichNicholson | 02.902 13K

JJJJNNNN 909090903333
JameJaJames & s & NichNichholsoolson | n | 02.002.0903903

white

black

grey heather

white

black

lime green

yellow

magenta

tomato

navy

turquoise

white

black

graphite

grey heather

red

aubergine

royal

petrol*

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

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

50 5 € 20,60/Kč 545,-

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

50 1 € 11,40/Kč 300,-

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

50 10 € 10,30/Kč 270,-

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

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

   XL        XXL
146/152   158/164

50 10 € 7,80/Kč 205,-

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

50 10 € 10,10/Kč 270,-

* tato barva dostupná jen u 02.0903 
(dámská varianta)



JNNNNNN 926 6
James && & Nicholson |nn 02.002.00 92926266

JN 92228 
James & Nichhholsoo n |n 02.02 0928828

JNNNNNN 9999292929299
Jameeess &s &ss NichNichholsoolson | n | n | | 020202.002.02 92929292999

 MB 7113
Myrtle Beach | 03.7113

JJJJJNN 8000151
JameJamemJam s & s & NichNicholsoolson |n |n 02.802.802.802.88802.8015001501501010

JJJN 800016161  
Jameamemes & Nichchcholsoolsoolsoon | n |n 02.802.8016011666

BIO
ORGANIC

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

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

50 10 € 13,10/Kč 350,-

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

50 10 € 13,30/Kč 350,-

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

50 10 € 17,90/Kč 475,-

Čepice z bio bavlny
100% bio bavlna, single jersey
Úzký ohrnutý lem na okraji, štítek TearAway
onesize

300 10 € 5,70/Kč 150,-

Dámské vintage tričko z bio bavlny
130g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, single jersey
ze slubové příze
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá rolovací manžeta na 
výstřihu, rukávech a manžetách, propracovaná technika 
sprejovaného potisku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,10/Kč 400,-

Pánské vintage tričko z bio bavlny
150g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, single jersey 
ze slubové příze
Výstřih do V, manžety s elastanem, náprsní kapsa v kontrastní 
barvě, propracovaná technika sprejovaného potisku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 15,10/Kč 400,-



 K398 
Kariban | 20.K3999988

 K39999999
Kariban | 20202020.K39.K39.K39.K3999

KKKK3000
Karibbban b | 20.3000

K30300101 
Kariban n | 220.3000111
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K398
Kariban 20.K398
Pánské tričko z bio bavlny
110g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna
Bezešvý kulatý výstřih, dvojité švy
na manžetách a lemu, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 7,-/Kč 185,-

K399
Kariban 20.K399
Dámské tričko z bio bavlny
110g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna
Bezešvý kulatý výstřih, dvojité švy
na manžetách a lemu, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

50 1 € 6,40/Kč 170,-

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

50 10 € 12,50/Kč 330,-

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

50 10 € 12,50/Kč 330,-



KV2106 
Kariban | 20.2106

KKKV2V2V2V2V2V2V210110101007777
Kaririban ban b | 20| 202020.210.210210210777

KV2115
KarKarriban | 20.2115

 K361
Kariban | 20.K36K36K3611
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

KV2106
Kariban 20.2106
Pánské vintage tričko
200g/m², 100% bavlna, ash
heather: 98% bavlna, 2% viskóza,
soft-touch
Dvojitá krční lemovka se vzorem
rybí kosti, speciální úprava pro 
dosažení sepraného vzhledu - tento
proces vede k barevným odchylkám, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

40 10 € 12,-/Kč 320,-

KV2107
Kariban 20.2107
Dámské vintage tričko
200g/m², 100% bavlna, ash
heather: 98% bavlna, 2% viskóza,
soft-touch
Dvojitá krční lemovka se vzorem
rybí kosti, speciální úprava pro 
dosažení sepraného vzhledu - tento
proces vede k barevným odchylkám, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

40 10 € 12,-/Kč 320,-

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

40 10 € 12,60/Kč 335,-

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

50 10 € 9,90/Kč 260,-



 K388883 
Kariban |  20.K383

K359
Kariban | 20.K359

 K382 
Kariban | 20.K382
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Kariban | 20.K358
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 10,20/Kč 270,-

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

50 10 € 12,-/Kč 320,-

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

50 10 € 10,60/Kč 280,-

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

50 10 € 12,-/Kč 320,-
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Kariban | 20.K356
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Kariban | 20.K380
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Kariban | 20.K384

 K357 
Kariban | 20.K357
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Kariban | 20.K381
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 9,20/Kč 245,-

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

50 10 € 7,80/Kč 210,-

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

50 10 € 8,90/Kč 235,-

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

50 10 € 9,20/Kč 245,-

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

50 10 € 7,80/Kč 210,-



 K374444
Kariban | 20..K37.K37. 44

 K394444
Kariban | 20000.K39.K399394444

KKK3333300000
Kariban anan | 22| 2202 .K33300
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 12,10/Kč 320,-

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

50 10 € 10,80/Kč 285,-

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

50 10 € 9,30/Kč 245,-

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

100 10 € 11,80/Kč 310,-



KKK303030121212 
KariKariKariban ban ban | 20| 20| 20.3013.30122

 K30133 
Kariban | 200.3013010 333
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 10,-/Kč 265,-

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

50 10 € 8,50/Kč 225,-

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

50 10 € 8,70/Kč 230,-

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

50 10 € 10,20/Kč 270,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

M68
Mantis 70.0068
Pánské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, charcoal: 
60% bavlna, 40% polyester,
heather: 90% bavlna, 10% viskóza,
dark navy, forest green, surf blue: 
broušený povrch (tzv. broskvová 
slupka), jednoduchý žerzej z bio
bavlny s certifikátem OCS
Úzký výstřih v 1x1 žebrovaném
úpletu, rovný lem, ozdobné prošívá-
ní na rukávech a manžetách, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 9,70/Kč 260,-

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

50 5 € 8,70/Kč 230,-

M193
Mantis 70.0193
Dámské tričko „The Boyfriend“
150g/m², 100% česaná prstencová
OCS certifikovaná bio bavlna, single 
jersey, heather grey: 85% bio
bavlna, 15% viskóza
Ležérní střih, válcované rukávy, 
hluboce vsazené rukávy, rovný lem,
štítek TearAway
S – M – L – XL

50 10 € 10,70/Kč 285,-

M99
Mantis 70.0099
Tričkové šaty
150g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna
Rovný, ležérní střih, široký výstřih, 
motýlí rukávy bez ramenního švu, 
zaoblený lem, štítek TearAway, končí 
nad kolenem
S – M – L – XL

50 5 € 15,70/Kč 415,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

M02
Mantis 70.0002
Dámské tričko z bio bavlny
160g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, single jersey
1x1 žebrovaný lem výstřihu, rovný
lem, dvojitě prošívané švy na lemu,
štítek s pokyny pro péči o prádlo z
bio bavlny, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

100 10 € 8,30/Kč 220,-

M01
Mantis 70.0001
Pánské tričko z bio bavlny
160g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, single jersey
1x1 žebrovaný lem výstřihu, rovný
lem, dvojitě prošívané švy na lemu,
štítek s pokyny pro péči o prádlo z
bio bavlny, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,30/Kč 220,-

M133
Mantis 70.0133
Tílko „One“
150g/m², 100% česaná prstencová
OCS certifikovaná bio bavlna, single
jersey, heather grey melange: 85%
bio bavlna, 15% viskóza
Ležérní střih, úzké lemování ve vý-
střihu a průramcích, vysoce střižená
záda, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL

50 5 € 9,70/Kč 260,-

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

50 5 € 9,70/Kč 260,-



M91 
Mantis | 70.0091

 M147 
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 M929929299
Mantis | 70.7070700 009200920 2
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

M91
Mantis 70.0091
Dámské tričko „Loose Fit“
125g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, heather grey: 85% bavlna,
15% viskóza, charcoal: 60% bavlna, 
40% polyester, tomato: 100% OCS
certifikovaná bio bavlna, natural 
melange: 80% bio bavlna, 20%
polyester, single jersey
Ležérní střih, široký kulatý výstřih, 
motýlí rukávy bez ramenního švu, 
zaoblený lem, štítek TearAway
XS* – S – M – L – XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,30/Kč 270,-

M147
Mantis 70.0147
Dámské tričko „Loose Fit“ s
výstřihem do V
125g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, single jersey, heather
grey: 85% bio bavlna, 15% viskóza
Ležérní střih, široký a hluboký 
výstřih do V, zaoblený pas, úzké 
lemování, štítek TearAway
S – M – L – XL

50 10 € 9,70/Kč 260,-

M92
Mantis 70.0092
Dámské tílko
125g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, charcoal: 60% 
česaná prstencová bavlna, 40%
polyester, natural melange: 80%
česaná prstencová bio bavlna, 20% 
polyester
Široký ležérní střih, úzké lemování 
ve výstřihu a průramcích, zaoblený
lem, štítek TearAway
XS* – S – M – L – XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 9,30/Kč 245,-

M96
Mantis 70.0096
Dámský crop top
120g/m², 100% česaná prstencová
OCS certifikovaná bio bavlna, single 
jersey
Krátký ležérní střih, 1x1 kulatý vý-
střih, přestřižené rukávy s manžetou, 
štítek TearAway
XS – S – M – L

50 5 € 11,30/Kč 300,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

20 1 € 13,70/Kč 360,-

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

20 1 € 13,70/Kč 360,-

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

20 1 € 23,60/Kč 625,-

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

20 1 € 23,60/Kč 625,-

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

20 1 € 9,50/Kč 250,-

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

20 1 € 9,50/Kč 250,-



 O81001 
Neutral | 77.8101

 O61001 
Neutral | 77.6101

 O80012 
Neutral | 77.8012
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Neutral | 77.6012
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

100 10 € 10,60/Kč 280,-

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

100 10 € 10,60/Kč 280,-

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

100 10 € 11,60/Kč 310,-

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

100 10 € 11,60/Kč 310,-



 O60001 
Neutral | 77.6001

 O80001 
Neutral | 77.8001

 O60002 
Neutral | 77.6002

 O30001 
Neutral | 77.3001

NEW NEW
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militarywhite black dark heather sport grey nature bottle green green lime dusty mint

yellow orange red pink bordeaux light blue dusty indigo royal navy sapphire
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black*
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

200 10 € 12,10/Kč 320,-

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

100 10 € 12,10/Kč 320,-

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

100 10 € 11,95/Kč 315,-

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

200 10 € 8,05/Kč 215,-



111446464 55 555
PromPromPr odorodoro o || 40 140.10.10.10.144446546546

111565656565 55 5 5555
PromProProPromodorodoro |o ||| 40.140.140.140 140 140.140.1400.140.15655655655656

3330808080 2 2 2222
Promromromodordodoro |o | |o 40.340.3.330.308208208282

3308086 6 
PromPromodorodoro |o | 40.340.3086086

1050 
Promodoro o | 40.11005000

 1050 1
Promodoro | 40.1440.105151

white

heather grey

berry

azure blue

french navy

black

heather grey

berry

azure blue

french navy

black

black

sports grey

white

black

sports grey

fi re red

turquoise

white

black

steel grey

wild lime

gold

fi re red

royal

navy

white

black

steel grey

bright rose

cherry berry

navy

38

T-
Sh

irt
s

PR
O

M
O

D
O

RO

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

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

100 10 € 9,40/Kč 250,-

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

100 10 € 8,95/Kč 235,-

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

100 5 € 13,60/Kč 360,-

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

100 5 € 10,30/Kč 270,-

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

100 10 € 7,35/Kč 195,-

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

100 10 € 8,80/Kč 235,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

100 10 € 7,-/Kč 185,-

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

100 10 € 6,65/Kč 175,-

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

100 10 € 7,30/Kč 190,-

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

100 10 € 6,95/Kč 185,-

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

100 10 € 9,70/Kč 260,-

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

100 10 € 9,20/Kč 245,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

100 10 € 7,30/Kč 190,-

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

100 10 € 7,10/Kč 190,-

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

100 10 € 5,80/Kč 155,-

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

100 10 € 6,75/Kč 180,-

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

100 10 € 8,10/Kč 215,-



 Tempo 145 Women 
RTP Apparel | 25.0255

 Tempo 145 Men 
RTP Apparel | 25.3524

 Tempo 145 Kids 
RTP Apparel | 25.3256

 Tempo 185 Men 
RTP Apparel | 25.3270

 Tempo 185 Women 
RTP Apparel | 25.3257

fffd l fd l fd l f
digital printing

ideální pro ideal fürideal fürideal füriideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal für
igital printinigital printinDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruck

d l ffd l fd l fd l fd l f
digital printing

ideální proideal fürideal fürideal füriideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal für
igital printinigital printinDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruckDigitaldruck

NEW NEW NEW

NEW NEW
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white

deep black

grey melange

french navy

white

deep black

grey melange

french navy

white

deep black

grey melange

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

Dámské bio tričko vhodné pro digitální potisk
145g/m², 100% prstencová bio bavlna, enzymaticky prané
Vypasovaný střih, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční 
lemovka, předupraveno pro digitální tisk, neutrální velikostní 
štítek, oblast tisku: 44 x 29 cm pro velikost M
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,40/Kč 195,-

Pánské bio tričko vhodné pro digitální potisk
145g/m², 100% prstencová bio bavlna, enzymaticky prané
Lehce vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý výstřih z
žebrovaného úpletu, krční lemovka, předupraveno pro digi-
tální tisk, neutrální velikostní štítek, oblast tisku: 38x52cm
pro velikost L
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,40/Kč 195,-

Dětské bio tričko vhodné pro digitální potisk
145g/m², 100% prstencová bio bavlna, enzymaticky prané
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, 
krční lemovka, předupraveno pro digitální tisk, neutrální 
velikostní štítek, oblast tisku: 25x21cm pro velikost 6Y
 4 Y        6 Y       8 Y   10 Y      12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

50 10 € 6,40/Kč 170,-

Pánské tričko vhodné pro digitální potisk z těžké bio bavlny
185g/m², 100% prstencová bio bavlna, enzymaticky prané
Lehce vypasovaný střih, kulatá pletenina, kulatý výstřih z
žebrovaného úpletu, krční lemovka, předupraveno pro digi-
tální tisk, neutrální velikostní štítek, oblast tisku: 38x52cm
pro velikost L
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 8,50/Kč 225,-

Dámské tričko vhodné pro digitální potisk z těžké bio
bavlny
185g/m², 100% prstencová bio bavlna, enzymaticky prané
Vypasovaný střih, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční 
lemovka, předupraveno pro digitální tisk, neutrální velikostní 
štítek, oblast tisku: 44x29cm pro velikost M
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,50/Kč 225,-



 1656565MMMM
Russsss ell ll | 10| 100| 100.16.1.165655MMM

165F FF
Russell | 10.11656165665FF

 165B
Russell | 10.1655BB

 155M
Russell | 10.155M

111555555F FF
Russellellelll | 10| 10| 1| 1.1555F

 155B 
Russell | 10.155B

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

white black convoy grey bottle green apple lime yellow orange classic red candy pink fuchsia bright royal french navy turquoise
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

36 6 € 10,45/Kč 280,-

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

36 6 € 10,45/Kč 280,-

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

36 6 € 8,60/Kč 230,-

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

100 10   € 4,90/Kč 130,-

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

100 10  € 4,90/Kč 130,-

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

100 10   € 3,95/Kč 105,-

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

black

classic red

bright royal

french navy

white* **

black* **

convoy grey

light oxford*

bottle green* **

yellow*

pure gold*

bright red*

classic red*

burgundy*

purple*

sky*

azure blue*

bright royal* **

french navy* **

winter emerald*

white

black

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

azure blue

bright royal

french navy

winter emerald

white black dark olive* convoy grey* light oxford* stone* natural* bottle green* classic red burgundy* aqua bright royal french navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

72 12 € 10,45/Kč 280,-

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

72 12 € 10,10/Kč 270,-

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

36 6 € 8,50/Kč 225,-

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

72 12 € 9,90/Kč 260,-

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

72 12 € 6,75/Kč 180,-

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

72 12 € 4,65/Kč 125,-

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

french navy

white

black

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

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

36 6 € 14,-/Kč 370,-

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

36 6 € 12,30/Kč 325,-

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

36 6 € 11,05/Kč 290,-

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

36 6 € 12,30/Kč 325,-

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

36 6 € 14,90/Kč 395,-



 Pioneer Women 
SOL'S | 25.3579

 Pioneer Men 
SOL'S | 25.3565

 Pioneer Kids 
SOL'S | 25.3578

 Crusader Men 
SOL'S | 25.3582

 Crusader Women 
SOL'S | 25.3581

 Crusader Kids 
SOL'S | 25.3580

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW
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white*

deep black*

mouse grey

grey melange*

ash*

natural

khaki

bottle green*

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

pale pink

fuchsia

royal blue*

denim

french navy*

aqua

deep black*

mouse grey

grey melange*

ash*

natural

khaki

bottle green*

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

pale pink

fuchsia

royal blue*

denim

french navy*

aqua

deep black

grey melange

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

royal blue

french navy

aqua

white

deep black

grey melange

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

royal blue

french navy

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

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

100 10 € 5,35/Kč 140,-

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

100 10 € 5,35/Kč 140,-

Dětské tričko z těžké bio bavlny
175g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Lehce vypasovaný střih, boční švy (2-8 roky) nebo bez 
postranních švů (od 10 let), kulatý výstřih z žebrovaného
úpletu, krční lemovka, neutrální velikostní štítek
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10 € 4,60/Kč 120,-

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

100 10 € 4,65/Kč 125,-

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

100 10 € 4,65/Kč 125,-

Dětské tričko z bio bavlny
150g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, enzymaticky 
prané
Lehce vypasovaný střih, boční švy (2-8 roky) nebo bez 
postranních švů (od 10 let), kulatý výstřih z žebrovaného
úpletu, krční lemovka, neutrální velikostní štítek
  2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

100 10 € 4,05/Kč 110,-
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white black

charcoal melange dark grey
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heather denim french navy
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grey melange red

royal blue french navy

white* deep black*

charcoal melange mouse grey

grey melange* dark khaki*

orange red

french navy*
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 6,20/Kč 165,-

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

100 10 € 6,20/Kč 165,-

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

100 10 € 7,80/Kč 205,-

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

100 10 € 7,80/Kč 205,-

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

50 5 € 10,45/Kč 280,-

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

50 5 € 10,45/Kč 280,-



 Imperial Women 
SOL'S | 25.1502

 Imperial 
SOL'S | 25.1500

 Imperial Kids 
SOL'S | 25.1770

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* ** ***

black* ** ***

mouse grey** 
***

dark grey** ***

zinc

grey melange** 
***

light grey

ash** ***

cream

sand

army

earth

chocolate*

dark khaki**

khaki*

bottle green** 
***

kelly green* 
** ***

apple green

sage green

lemon

gold* ** ***

orange* ** ***

terracotta**

red* ** ***

tango red

burgundy

chili

orchid pink

ancient pink**

hibiscus

fuchsia

dark purple*

light purple

sky blue*

ice blue

royal blue** ***

denim

petroleum blue

ultramarine

navy** ***

french navy*

emerald

caribbean blue

atoll blue

blue**

aqua** ***

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

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

100 10 € 4,85/Kč 130,-

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

100 10 € 4,85/Kč 130,-

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

10 Y      12 Y
134/140   146/152 

100 10 € 4,40/Kč 120,-



RRRRegent Fit 
SOL'SS |SS 25.0553

MMisisss
SOLLL'L'S |S | 25.125.1386386

 Regent FiFit t KiKidsds
SOL'S | 25.1183

 Majestic
SOL'S | 25.1425

Monararchchch 
SOL'SOLLSOLS S | 25.12 420

 Victory 
SOL'S | 25.1150

heather oxblood

white

black

dark grey

grey melange

kelly green

honey

red

duck blue

royal blue

french navy

white

black

dark grey

grey melange

chocolate

kelly green

apple green

lime

honey

lemon

gold

orange

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

navy

aqua

atoll blue

heather oxblood

white

black

grey melange

apple green

red

ancient pink

royal blue

french navy

aqua

atoll blue

white

black

melange grey

khaki

orange

red

oxblood

orchid pink

navy

white

black

grey melange

khaki

orange

red

oxblood

navy

white

black

dark grey

grey melange

ash

gold

orange

red

royal blue

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

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

100 10 € 4,90/Kč 130,-

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

50 10 € 3,80/Kč 100,-

Dětské tričko
150g/m², 100% částečně česaná prstencová bavlna, grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, krční lemovka, žebrované manžety ve
výstřihu s elastanem, neutrální velikostní štítek
 2 Y    4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

100 10 € 4,10/Kč 110,-

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

50 5 € 7,25/Kč 190,-

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

50 5 € 7,25/Kč 190,-

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

100 10 € 5,40/Kč 145,-



 Regent 
SOL'S | 25.1380

 Regent Women 
SOL'S | 25.1825

Cherry 
SOL'S | 25.1981

 Regent Kids 
SOL'S | 25.1970

für Mädchenfür Mädchend hd hdp d yür Mädcheür Mädcheür Mädcheür MädcheGGr Mädchr Mädchr Mädchr Mädchr Mädchr Mädchr Mädch

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* **

black* **

mouse grey

zinc

dark grey*

grey melange* 
**

ash* **

pure grey*

light grey

natural

sand**

army**

earth

chocolate

khaki

bottle green*

kelly green**

apple green**

sage green

lime

pale yellow

lemon**

gold* **

apricot

orange* **

red* **

tango red

burgundy

medium pink

pale pink**

orchid pink**

fuchsia**

dark purple**

light purple

sky blue**

duck blue

royal blue* **

denim**

navy* **

french navy

emerald

aqua**

atoll blue**

white

deep black

mouse grey

dark grey

grey melange

ash

pure grey

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

apricot

orange

coral

red

orchid pink

fuchsia

burgundy

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

denim

navy

french navy

aqua

atoll blue

army

white

black

apple green

red

medium pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

atoll blue

white

black

ash

sand

army

kelly green

apple green

lemon

gold

orange

red

pale pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

sky blue

royal blue

denim

navy

french navy

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

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

100 10 € 4,05/Kč 110,-

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

50 10 € 4,05/Kč 110,-

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

10 Y      12 Y
134/140   146/152 

100 10 € 3,35/Kč 90,-

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

10 Y      12 Y
134/140   146/152 

100 10 € 3,50/Kč 95,-



 Milkykyky LSL 
SOL'S | 25.5.229943

FFFFFuunuu kkykkky LLLLSSLSLSL
SSOL'OL'L'SSS ||| 25.22942942

 Milky 
SOL'S | 25.1119

FFFunununnkykykykyky
SOL'S ||| 25.125.15.125.125 1190190

 Milles MMenen
SOL'S | 25.125.1398398

Miles WWWoommmenen 
SOL'S | 25.01391

white/black

white/red

white/burgundy

white/royal

white/navy

white/black white/orange

white/red white/royal

white/navy white/atoll

black/grey 
gmelange* black/red

grey melange/
g yburgundy

grey melange/
yroyal blue

gold/kelly green

white/red

white/navy

ash/lemon
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 10,05/Kč 265,-

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

50 10 € 10,05/Kč 265,-

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

50 10 € 7,40/Kč 195,-

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

100 10 € 7,40/Kč 195,-

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

50 10 € 14,45/Kč 385,-

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

50 10 € 14,45/Kč 385,-

* tato barva není k dispozici pro
25.1119 (dámská varianta)



MMarartitin Women 
SOL'S |S | 25.25 856

MMMMartin Men n
SOL'S | 25.2855

 Martin Kids
SOL'S | 25.3102

 Matelelelototo  LSLLL WWomomene  
SOL'S | 25.311001100

MMMMMatatelelot LSL MMMeeeeen
SOL'SSS | 25.325.3099099

 Mateloototo LLSLSL Kididdddds 
SOL'S | 25.3111101101

white deep black

mouse grey grey melange

creamy blue dark khaki

creamy green red

creamy pink oxblood

royal blue french navy

white deep black mouse grey grey melange creamy green

oxblood creamy pink creamy blue royal blue french navy

white/navy

french navy/
white

white/navy

french navy/
white

white/navy

french navy/
white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 6,60/Kč 175,-

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

50 10 € 6,60/Kč 175,-

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

50 10 € 4,95/Kč 130,-

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

50 10 € 21,50/Kč 570,-

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

50 10 € 21,50/Kč 570,-

Dětské pruhované tričko s dlouhým rukávem
160g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Vypasovaný střih, kulatý výstřih, měkké na omak, neutrální 
velikostní štítek
  4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

50 10 € 16,70/Kč 440,-



 Epic 
SOL'S | 25.3564

 Maeva 
SOL'S | 25.170033033

 Moon
SOL'S | 25.1388888

MMMasasteteter r r
SOOOL'S | 25.125.1155155155

Best Organic DealBest Organic DealBest Organic DealBest Organic DealBest Organic DealBest Organic DealBest Organic Deal

BIO
ORGANIC

NEW

white

black

neon green

neon yellow

neon coral

caribbean blue

white

black

dark grey

melange grey

khaki

kelly green

apple green

gold

orange

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

royal blue

french navy

atoll blue

mint

white

black

dark grey

grey melange

khaki

red

dark purple

royal blue

french navy

mint

white

deep black

grey melange

red

royal blue

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

Epic
SOL'S 25.3564
Tričko z bio bavlny
140g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, enzymaticky prané
Vypasovaný střih, kulatá pletenina,
kulatý výstřih z žebrovaného úpletu,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

100 10 € 3,65/Kč 95,-

Dámský crop top
130g/m², 100% polyester
Krátký střih, hluboký kulatý výstřih, vhodné pro sublimační 
tisk
XS/S – M/L – XL/2XL

50 10 € 5,80/Kč 155,-

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

50 10 € 5,40/Kč 145,-

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

50 10 € 7,50/Kč 200,-



Mixed Men
SOL'S | 25.1182

 Mixed Women
SOL''S | 25.15 181

 Sublimmaam  
SOL'S | 25.17777575

 Magmaaa Womoo en
SOL'S | 25.170505005

MMMaggmama MMenene
SOSOSOOLOL'S S | S 25..1704

für Sublimationfür Sublimation
gee g etgee g et

de g edür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatiode g edg edr Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatio
sublimační tiskSublimationSublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimationfür Sublimation
gee g etgee g et

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

für Sublimationfür Sublimation
gee g etgee g et

de g edür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatioür Sublimatiode g edg edr Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatior Sublimatio
sublimační tiskSublimationSublimationgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

für Sublimationfür Sublimation
gee g etgee g et
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white white white

deep grey 
gggggggmelange

grey melange

heather 
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heather blue

heather navy

deep grey 
gmelange

grey melange

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

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

50 10 € 8,95/Kč 235,-

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

50 10 € 8,95/Kč 235,-

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

50 10 € 7,50/Kč 200,-

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

50 10 € 7,80/Kč 205,-

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

50 10 € 7,80/Kč 205,-



 Milleeenininiumummuum WWWWomo en
SOL'S | 25.2946946946

MMMillelenin um Menen 
SOL'S || 25.2.2945

 Camo Menn
SOL'S | 25.1188

CCCCamammo o WoWomemenn
SOL'SOSOL'''L S |S |S 2525.1187187

deep black

grey melange

red

royal blue

french navy

deep black

grey melange

red

royal blue

french navy

camo

blue camo

grey camo

camo

blue camo

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

Millenium Women
SOL'S 25.2946
Dámské tričko
190g/m², 95% částečně česaná
prstencová bavlna, 5% elastan, grey
melange: 82% bavlna, 14% viskóza,
4% elastan
Vypasovaný střih, žebrovaný pletený
límec s elastanem, krční lemovka,
elastická tkanina, neutrální velikost-tt
ní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,60/Kč 310,-

Millenium Men
SOL'S 25.2945
Pánské tričko
190g/m², 95% částečně česaná
prstencová bavlna, 5% elastan, grey
melange: 82% bavlna, 14% viskóza,
4% elastan
Žebrovaný pletený límec s elasta-
nem, krční lemovka, elastická tkani-
na, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,60/Kč 310,-

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

50 10 € 15,35/Kč 410,-

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

50 10 € 15,35/Kč 410,-



Justttin
SOL'S S | 25..1465

 Jane
SOL'S | 25.1475

Jaammamama aïaïaïaïïïca 
SOL'SS |S S 25.11223

Jade 
SOL'S | 25.2222944944944944944444

MMoko a
SOL'''SS | S 25.057979

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

white*

black*

grey melange*

lime

lemon

orange

red

royal blue

french navy*

atoll blue

white

black

creamy blue

lemon

orange

red

royal blue

atoll blue

white

black

neon green

neon orange

white

creamy white

black

neon coral

white

deep black

dark grey

jade green

burnt orange

raspberry

red

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

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

50 10 € 4,55/Kč 120,-

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

50 10 € 7,60/Kč 200,-

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

50 10 € 6,45/Kč 170,-

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

50 10 € 5,35/Kč 140,-

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

50 10 € 9,15/Kč 240,-



MMMMetropollill tan 
SOLOL'LOL S | 25.2079

 Motion 
SOL'S | 25.3098

 Magnum Men
SOL'S | 25.2999

Melba
SOL'S | 25.140666

MMMaaraaa ylin 
SOL'SOLSOL'S S |S |S | S 2255.125 139

e t a ge t a a ge t a a ge t a a ggéexeeextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

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

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

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

white

deep black

grey melange

creamy pink

fl ash pink

hibiscus

tango red

royal blue

french navy

emerald

white

deep black

pure grey

dark pink

creamy pink

french navy

white

deep black

white

deep black

grey melange

coral

dark pink

denim

caribbean blue

creamy pink

white

black

jade

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

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

50 10 € 6,05/Kč 160,-

Motion
SOL'S 25.3098
Dámské volné tričko s výstřihem
do V
125g/m², 65% polyester, 35% 
viskóza
Hluboký výstřih do V, krční lemovka, 
měkké na omak, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,35/Kč 220,-

Pánské dlouhé tričko
150g/m², 100% prstencová bavlna
Dlouhý střih, 1x1 žebrovaný límec, krční lemovka, kulatý lem,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10   € 9,80/Kč 260,-

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

50 10   € 9,15/Kč 240,-

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

50 10  € 12,45/Kč 330,-



 Comfort 185 Men 
Stedman | 05.2100

 Comfort 185 Women 
Stedman | 05.2160

Classiccc VV-N-N-NNeeececcee k k MeMeMen n n
Stedman | 05.23023030000

 Tannnk k Top
Stedmaaan an | 00505.2810

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

black opal*

real grey

grey heather

bottle green

orange

scarlet red

light blue

bright royal

navy blue*

blue midnight

white

black opal

grey heather

scarlet red

bright royal

navy blue

white

black opal

grey heather

yellow

orange

scarlet red

bright royal

navy blue

blue midnight

bottle green

white

black opal

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

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

96 12 € 5,45/Kč 145,-

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

48 12 € 5,45/Kč 145,-

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

96 12 € 4,95/Kč 130,-

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

24 12 € 5,55/Kč 150,-



 Classic Fit Women 
Stedman | 05.2600

 Classic Unisex 
Stedman | 05.2000

 Classic Kids 
Stedman | 05.2200

CClalalal ssssssicii -T OOrganiici  Unininisex 
Steddddmanmanman | 05| .20200

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

white

black opal

real grey

scarlet red

bright royal

navy blue

sweet pink

black opal*

real grey

soft  grey

grey heather*

dark chocolate

bottle green

hunters green

kelly green

kiwi

yellow

sunfl ower yellow

orange*

brilliant orange

scarlet red*

burgundy

deep berry

light blue*

bright royal*

navy blue*

blue midnight*

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

Classic Fit Women
Stedman 05.2600
Dámské tričko
155g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85% bavlna,
15% viskóza, single jersey
Vypasovaný střih, ženský kulatý výstřih, krční lemovka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 4,30/Kč 115,-

Classic Unisex
Stedman 05.2000
Pánské tričko
155g/m², 100% prstencová bavlna, single jersey, grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza
Kulatá pletenina, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, souvislá
lemovka kolem krku a na ramenou
3XS* XXS*    XS          S          M          L          XL
86/92  98/104  110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

* k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 4,30/Kč 115,-

Classic Kids
Stedman 05.2200
Dětské tričko
155g/m², 100% prstencová bavlna, grey heather: 85% bavlna,
15% viskóza, single jersey
Kulatá pletenina, kulatý výstřih z žebrovaného úpletu, krční lemov-
ka od ramene k rameni
3XS* – XXS* – XS – S – M – L – XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

96 12 € 3,50/Kč 90,-

Classic-T Organic Unisex
Stedman 05.2020
Pánské tričko
145g/m², 100% prstencová OCS certifikovaná bio bavlna, single
jersey
Kulatá pletenina, ramenní-krční lemovka
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 5,75/Kč 150,-



Henley T „Shaawnwn“ 
Stedman | 05.9430

 Henley T T „S„S„S„S„S„S„S„Shahaaroonn“
Stedman | 05.9530

Slub T „Shawn“
Stedman | 05.9400

SSlub T „SShahaharrronnnn“
Steddman | 05.95050000

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

white

black opal

slate grey

white

black opal

white

black opal

slate grey

crimson red

true blue

bahama green

white

black opal

crimson red

true blue

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

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

24 12 € 12,80/Kč 340,-

Henley T „Sharon“
Stedman 05.9530
Dámské slubové tričko „Henley“
140g/m², 100% prstencová bavlna,
single jersey, slubová příze
Žebrovaný výstřih, úzká knoflíková
léga se 3 kovovými knoflíky (bez
obsahu niklu), krční lemovka,
cik-cak stehy na švech, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 12,80/Kč 340,-

Slub T „Shawn“
Stedman 05.9400
Pánské slubové tričko
140g/m², 100% prstencová bavlna,
slubová příze
Olemovaný kulatý výstřih, ruční 
stehy na okrajích rukávů a lemech,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 9,80/Kč 260,-

Slub T „Sharon“
Stedman 05.9500
Dámské slubové tričko
140g/m², 100% prstencová bavlna,
slubová příze
Lehce vypasovaný střih, široký ku-
latý výstřih, ramenní-krční lemovka,
ruční stehy na okrajích rukávů a
lemech, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 9,35/Kč 250,-



 Organicccc CCCCrereerewwww NeNeNeNeNeckckckk TTTTT „„„„„JaJaJaJaJamemememes“s“s“s“s“
Stedman | 05| 050 .920.92000

Organnniciciic CCCCrrererew ww NeNeNeckckckkkckck TTTTT „„„„„JaJaJaJ nen t“t“t“ 
Stedman | 050500 .930333 000

 Organic Kidddss „J„Jamammieieeee““
Stedman | 05.9370

 Organic V-Neck k T „J„J„J„J„Jaaaameseeeee ““
Stedman | 05.9210

Organananic V---N- eckkk kk T TT „J„Janet“
Stedman | 05| 0505.9310000

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

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

black opal

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

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

Pánské tričko z bio bavlny „James“
155g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio 
bavlna, single jersey
Souvislá lemovka kolem krku a na ramenou, žebrované man-
žety ve výstřihu s elastanem, zesílené ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 10,50/Kč 280,-

Dámské tričko z bio bavlny „Janet“
155g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio 
bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, široký kulatý výstřih, souvislá lemovka
kolem krku a na ramenou, žebrované manžety ve výstřihu s 
elastanem, zesílené ramenní švy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 10,50/Kč 280,-

Dětské tričko z bio bavlny „Jamie“
155g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio
bavlna, single jersey
Bez bočních švů, souvislá lemovka kolem krku a na ramenou,
žebrované manžety ve výstřihu s elastanem, zesílené ramenní 
švy, neutrální velikostní štítek
    S          M          L          XL

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

24 12 € 7,25/Kč 190,-

Organic V-Neck T „James“
Stedman 05.9210
Pánské tričko z bio bavlny „James“ s výstřihem do V
155g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio
bavlna, single jersey
Překrývající se výstřih do V, souvislá lemovka kolem krku a
na ramenou, žebrované manžety ve výstřihu s elastanem,
zesílené ramenní švy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 10,50/Kč 280,-

Organic V-Neck T „Janet“
Stedman 05.9310
Dámské tričko z bio bavlny „Janet“ s výstřihem do V
155g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio
bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, hluboký překrývající se výstřih do V, sou-
vislá lemovka kolem krku a na ramenou, žebrované manžety
ve výstřihu s elastanem, zesílené ramenní švy, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 10,50/Kč 280,-



Crew Neck T „MoMorgrganan““
Stedman | 05.9020

 Crew w w Neeckckcckk TTTT „Meeegagagagg n“n“n““ 
Stedman | 05505.912.9129129120000

Crew Neck T „„BeBeBen“n“nn“n  
Stedman | 05.9000

 V-Neck T „BBBBen“
Stedman | 05.9010

Deep V-VVV NNeNeNeNeNeN ckck TT „DeDeD anananan““““
Stedman | 05.9699900

 V-Neck T „M„M„MMMMMegegegggegegananaa ““
Stedman | 05.91330000

white*

black opal*

slate grey*

grey heather

military green

green fl ash

daisy yellow

crimson red

deep lilac

king blue

marina blue

hawaii blue

black opal*

grey heather

crimson red

cupcake pink

marina blue

white

black opal

slate grey

grey heather

military green

green fl ash

daisy yellow

crimson red

deep lilac

king blue

marina blue

hawaii blue

black opal

slate grey

grey heather

military green

green fl ash

daisy yellow

crimson red

deep lilac

king blue

marina blue

hawaii blue

black opal

grey heather

white

black opal

grey heather

green fl ash

daisy yellow

crimson red

cupcake pink

deep lilac

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

Crew Neck T „Morgan“
Stedman 05.9020
Pánské tričko
160g/m², 100% prstencová bavlna,
single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, žebrované man-
žety ve výstřihu, malý štítek na krku,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 7,25/Kč 190,-

Crew Neck T „Megan“
Stedman 05.9120
Dámské tričko
145g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný střih, úzce lemovaný
žebrovaný výstřih, široký výstřih,
krční lemovka v kontrastní barvě,
krátké rukávy s úzkými žebrovanými 
manžetami, neutrální velikostní 
štítek
XS* – S – M – L – XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 7,25/Kč 190,-

Crew Neck T „Ben“
Stedman 05.9000
Pánské tričko
160g/m², 100% prstencová bavlna,
single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Žebrované manžety ve výstřihu, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 7,25/Kč 190,-

V-Neck T „Ben“
Stedman 05.9010
Pánské tričko s výstřihem do V
160g/m², 100% prstencová bavlna,
single jersey, grey heather: 85%
bavlna, 15% viskóza
Žebrované manžety ve výstřihu, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 7,25/Kč 190,-

Deep V-Neck T „Dean“
Stedman 05.9690
Pánské tričko s výstřihem do V
170g/m², 95% česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, single jersey,
grey heather: 82% bavlna, 14% 
viskóza, 4% elastan
Vypasovaný střih, úzký výstřih v
žebrovaném úpletu, krční lemovka,
zesílené ramenní švy, ideální jako 
tílko, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 11,50/Kč 305,-

V-Neck T „Megan“
Stedman 05.9130
Dámské tričko s výstřihem do V
145g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, single jersey, grey heather:
85% bavlna, 15% viskóza
Vypasovaný delší střih, úzce lemo-
vaný široký žebrovaný výstřih, krční 
lemovka v kontrastní barvě, krátké 
rukávy s úzkými žebrovanými man-
žetami, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 7,25/Kč 190,-



 Crew Neck T „Clive“ 
Stedman | 05.9600

 Crew Neck T „Claire“ 
Stedman | 05.9700

VVVV--N-Necckk k TT T „„C„Cllive““
StedStedtededededdmmmmananm | 05| 05.96196 00

V-N-N-NNNeceee k T „CCCC„CCCllllalalaiiiriri e“e“e““e“““ 
Stedman mananmanm | 05000 .9710

 V-Neck TT T T T C„C„„CCCllalairire“e“ LLLLSSLS  
Stedman | 055.979772727297 0

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

black opal*

slate grey*

grey heather*

powder grey

bordeaux

powder blue

king blue

marina blue

white

black opal

grey heather

powder grey

cupcake pink

powder blue

marina blue

bordeaux

white*

black opal*

slate grey*

grey heather*

king blue

marina blue

white

black opal

grey heather

cupcake pink

marina blue

black opal

grey heather

cupcake pink

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

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

24 12 € 11,50/Kč 305,-

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

24 12 € 10,50/Kč 280,-

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

24 12  € 11,50/Kč 305,-

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

24 12 € 10,50/Kč 280,-

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

24 12 € 14,45/Kč 380,-



1111110101010101 00000
TeeTeeTeTeT JaysJaysJaysJaysJays | 1| 1| 1| 1| 18.118.118.118.11188.1100

11000B 
Tee Jays | 18.110B

555505050 00
TeeTee JaysJaysayay | 1| 18.50.50005055050505

55550707070700077000000
Tee ee JayJayJayJaysysJayJJ | 1 1 11118.508.58.5070707

5507077222
TeeTee TeeTee Te JaysJaysJaysJays | 1| 1| 1| 1888.5072

MelangeMelangeMelangeMelangeelangelangelangelangelangelangelang

BIO
ORGANIC

white/navy black melange/
black

dark grey/white denim melange/
yyyyyyyyynavy

light blue/navy navy/white

white/black

white/navy

heather/black

heather/navy

black melange

wine melange

denim melange

white

black

dark grey

forest 
green

red

navy

white

black

dark grey

forest 
green

red

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

1100
Tee Jaysy 18.1100
Tričko „Power“
140g/m², 100% česaná bio bavlna
Kulatá pletenina, 2-vrstvý výstřih s 
elastanem, souvislá lemovka kolem
krku a na ramenou, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

50 10 € 4,70/Kč 125,-

1100B
Tee Jaysy 18.110B
Juniorské tričko „Power“
140g/m², 100% česaná bio bavlna
2-vrstvý výstřih s elastanem,
souvislá lemovka kolem krku a na
ramenou, štítek TearAway
   4-6      8-10   12-14
104/116   128/140   152/164

50 10 € 4,50/Kč 120,-

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

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 10,85/Kč 290,-

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

50 10 € 12,70/Kč 335,-



 5000 
Tee Jays | 18.5000

 5001 
Tee Jays | 18.5001

 5004 
Tee Jays | 18.5004

 5000005 55 
Tee Tee JaysJays | 1| 8.508 05

55555000066060 2 22
Tee Tee Tee Tee ee JJaysJaysJa | 1| 11| 1| | 118.508.508 58.58.58 626222

5063 
Tee Tee T Jays | 188.508.508.5088 63663

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

heather grey

white

black

heather grey

white

black

dark grey

red

navy

white

black

dark grey

red

navy

white

black

heather grey

dark olive

white

black

heather grey

dark olive

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

5000
Tee Jaysy 18.5000
Pánské luxusní tričko
160g/m², 100% dvakrát přede-
praná česaná prstencová bavlna, 
enzymaticky prané, single jersey
Vypasovaný střih, krční lemovka od
ramene k rameni, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 10,85/Kč 290,-

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

50 10 € 10,85/Kč 290,-



 8000 
Tee Jays | 18.8000

 8050 
Tee Jays | 18.8050

8888000077
Tee JJJaysJays | 11| 18.808.808 80070707

888888000555
Tee Tee Tee Tee JaysJaysJay | 1| 118.808.808.80.. 005

88880000000 6 666 6666
Tee Tee Tee Tee JaysJaysJaysJaysysJ | 1| 1| 118888.808.808.800606

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

black*

dark grey*

powder grey

heather

dark olive

olive

dark green

forest green

red*

deep red

light blue

indigo

azure

royal*

navy*

white

black

white

black

dark grey

navy

white

black

dark grey

navy

white

black

dark grey

powder grey

olive

dark olive

red

deep red

light blue

indigo

azure

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

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

50 10 € 8,30/Kč 220,-

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

50 10 € 8,30/Kč 220,-

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

50 10 € 12,30/Kč 325,-

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

50 10 € 8,30/Kč 220,-

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

50 10 € 8,20/Kč 220,-



55303  
TeeTee Tee JaysJaysJays | 1| 118 08.058.05303030

555599090 
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Tee Jays | 18.0401

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

Rollsaum amRollsaum am
AusschnittAusschnittrolovaný okrajRollsaum amRollsaum am
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BIO
ORGANIC

white

black

dark grey

navy

white

black

dark grey

navy

white

black

dark grey

olive

navy

white

black

dark grey

olive

navy

white

black

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

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

50 10 € 18,70/Kč 495,-

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

50 10 € 18,70/Kč 495,-

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

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 10,65/Kč 280,-

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

50 10 € 16,65/Kč 440,-



 520 
Tee Jays | 18.0520

 580 
Tee Jays | 18.0580

44500050 
Tee JaysJays | 1 8.048.04445050

460 
TeTee Jays | 18.08.04048 6066

4444555555 
Tee eeeeTee JaysJaysaysay | | 1 18.048.04555555

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock
InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

e t a ge t a a ge t a a ge t a a ggextra dlouhéextra longextra longextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

dark grey

light blue

navy

white

black

dark grey

light blue

navy

white

black

white*

black*

dark grey*

powder grey

stone

dark olive

forest green

mandarin

red

deep red

wine

fl int stone

indigo

azure

navy*

white

black

dark grey

powder grey

stone

dark olive

forest green

mandarin

red

deep red

wine

rose

fl int stone

indigo

azure

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

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

50 10 € 14,55/Kč 385,-

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

50 10 € 14,55/Kč 385,-

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

50 10 € 14,10/Kč 375,-

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

50 10 € 16,65/Kč 440,-

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

50 10 € 13,30/Kč 350,-





Polos



 ID.001 
B&C | 01.ID01

 ID.001 /women 
B&C | 01.ID10

 ID.001 LSLLL
B&C | 01.0I12

IDD.00.00001 L1 1 LLL1 LLSL SL /wo/womenmen 
&C | 0101010 .0I10I1133B&

 Safran Pockett
B&&C | 01.04415

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black anthracite heather grey sand brown bottle green kelly green real green chili gold

orange pixel coral fuchsia red wine purple light blue atoll royal blue navy

white

black

heather grey

bottle green

orange

red

royal blue

navy

white

black

heather grey

bottle green

orange

red

royal blue

navy

white

black

ash

red

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

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

50 10 € 9,20/Kč 245,-

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

50 5 € 9,20/Kč 245,-

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

50 10 € 14,40/Kč 380,-

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

50 10 € 14,40/Kč 380,-

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

50 10 € 19,-/Kč 505,-



 Safran Pure /women 
B&C | 01.0455

 Safran 
B&C | 01.0409

 Safran Timeless /women 
B&C | 01.W457

 Safran /kids 
B&C | 01.0486

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

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

black*

dark grey

heather grey*

pacifi c grey

ash

sand

brown

khaki

bottle green*

kelly green

real green

pistachio

gold

pumpkin orange

fuchsia

red*

burgundy

purple

sky blue

atoll

royal blue*

navy*

real turquoise

white black pacifi c grey

real green gold pumpkin orange

fuchsia red sky blue

royal blue navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 5 € 12,55/Kč 330,-

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

50 10 € 12,55/Kč 330,-

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

50 5 € 12,55/Kč 330,-

 Safran /kids
B&C 01.0486
Dětské piqué polo
180g/m², 100% předepraná česaná prsten-
cová bavlna, ash: 99% bavlna, 1% viskóza,
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném
úpletu, zesílená knoflíková léga se 2 knoflíky
  5-6       7-8      9-11   12-14

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

50 10 € 12,30/Kč 325,-



 Heavymill 
B&&C | 01.0422

HHeeeavyvymilill /wommeneenn 
B&C | 0001.0460 00

 Heavymiili l Ll LSL SL 
B&C | 01.0423333

 Saafran LSL 
B&C | 01.0414

SSSSafran Pure LLSL /wwomen 
B&C C C | | 01.0456

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

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

white*

black*

heather grey

ash

natural

bottle green

red*

burgundy

sky blue

royal blue

navy*

white

black

red

sky blue

navy

black

dark grey

heather grey

sand

red

navy

white*

black*

heather grey

ash

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red*

royal blue

navy*

white

black

brown

red

royal blue

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

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

50 10 € 19,10/Kč 505,-

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

25 5 € 19,10/Kč 505,-

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

40 10 € 24,20/Kč 640,-

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

40 10 € 16,95/Kč 450,-

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

25 5 € 16,95/Kč 450,-



Inspire Polo ////menmen 
B&&C | 01.0430

 Inspire re re PoPoPoolo /o /womwomenen
B&C | 01.04444400000

 DNNM Forwarddd /m/menen
B&C | 001.3093

DDNDNDNDNNM FM FM FM Forworworwwardarddard /w/w/w/w/w/ omeomeomeom n n n
B&C B&C &C &C | 0| 0 011101.319.319.319319333

Safran SSpoooro t
B&C | 01.0413

BIO
ORGANIC

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

fi re red sorbet orchid pink radiant purple millennial lilac sky blue very turquoise cobalt blue navy blue millennial mint

denim/heather 
g ygrey

denim/navy

denim/burgundy

denim/heather 
g ygrey

denim/navy

denim/burgundy

white/royal blue

red/white

navy/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 10,60/Kč 280,-

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

50 10 € 10,60/Kč 280,-

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

25 5 € 15,20/Kč 405,-

Dámské piqué polo Medium Fit
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
heather grey: 90% bavlna, 10% viskóza
Riflový límec, riflová knoflíková léga se 2 knoflíky, krční 
lemovka, rukávy v 1x1 žebrovaném úpletu, kovové knoflíky 
z antické mosazi, švy na rukávech a ramenou v kontrastní 
barvě
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,20/Kč 405,-

Piqué polo s pruhy
180g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna
Límec a manžety rukávů v 1x1 žebrovaném úpletu, zesílená
knoflíková léga se 3 knoflíky, uvnitř knoflíková léga a krční 
lemovka, konce rukávů, pruhy v kontrastní barvě na límci
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 16,50/Kč 435,-



 Premium Polo 
F.O.L. | 16.3218

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

 Original Polo 
F.O.L. | 16.3050

 Premiiumumm u Polo LSL 
F.O.L. | 1616.6.333131103

 Iconicc Pcc olooloo 
F.O.L. | 16.3330443

HeHeeavyavy 6565/35/355 PiPiPiqquequeueue PoPPolo lo
F.O.F. L. || 16.16.32043204

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW

white

black

light graphite

heather grey

red

burgundy

sky blue

azure blue

royal blue

deep navy

white

black

light graphite

heather grey

ash

khaki

forest green

bottle green

kelly green

lime

neomint

sunfl ower

orange

fuchsia

red

burgundy

light pink

purple

sky blue

azure blue

royal blue

navy

deep navy

white

black

ash

forest green

red

royal blue

navy

deep navy

black
dark heather 

grey
light graphite

zinc

heather grey

natural

classic olive

forest green

heather green

kelly green

neomint

fl ame

red

heather red
heather 

burgundy
heather purple

heather royal

royal blue

cobalt blue

heather navy

deep navy

white

black

heather grey

bottle green

red

burgundy

royal blue

navy

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

Piqué polo
180g/m², 100% bavlna, ash: 90% bavlna, 10% polyester,
heather grey: 97% bavlna, 3% elastan
Plochý žebrovaný límeček, knoflíková léga se 3 knoflíky tón v
tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 12 € 10,75/Kč 285,-

Dámské piqué polo
180g/m², 100% bavlna, ash: 90% bavlna, 10% polyester,
heather grey: 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, plochý žebrovaný límeček, knoflíková léga
se 2 knoflíky tón v tónu, žebrované manžety na rukávech,
boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 10,75/Kč 285,-

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

36 6  € 8,05/Kč 215,-

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

36 12 € 15,15/Kč 400,-

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

36 0 € 12,15/Kč 320,-

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

36 6 € 13,85/Kč 370,-



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

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

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

65656565/35/35355 TaTaTaTaiiloilolooredredr PoPolo lo 
F.O.L. || 16.161 30420420044242

6565/35/353  Pocket PPPoloolo
F.O.F.O.L. |L. | 16.16.33083308

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

black*

dark heather 
grey

heather grey*

bottle green

heather green

kelly green

sunfl ower

orange

red

heather red

burgundy

purple

sky blue

heather royal

royal blue

navy*

heather navy

deep navy

emerald

black

dark heather 
grey

heather grey

bottle green

retro heather 
green

sunfl ower

red

vintage 
heather red

burgundy

sky blue

retro heather 
royal

royal blue

navy

vintage heather 
navy

deep navy

white

black

heather grey

bottle green

retro heather 
green

sunfl ower

red

vintage 
heather red

burgundy

light pink

purple

sky blue

royal blue

deep navy

white

black

dark heather 
grey

heather grey

bottle green

retro heather 
green

red

vintage 
heather red

burgundy

retro heather 
royal

royal blue

deep navy

vintage heather 
navy

white

black

heather grey

red

royal blue

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

Piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Plochý pletený límec, knoflíková léga se 3 knoflíky tón v
tónu, pletené manžety na rukávech, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 11,10/Kč 295,-

Dámské piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Límec v 1x1 žebrovaném úpletu, knoflíková léga se 2 knoflí-
ky tón v tónu, pletené manžety na rukávech, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL

36 12 € 11,10/Kč 295,-

Dětské piqué polo
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pletený límec, knoflíková léga se 2 knoflíky tón v tónu,
zesílené ramenní švy a krční lemovka, pletené manžety na
rukávech, pratelné na 60°
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 9,95/Kč 265,-

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

36 0 € 12,30/Kč 325,-

 65/35 Pocket Polo
F.O.L. 16.3308
Piqué polo s náprsní kapsou
180g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Plochý žebrovaný límeček s krční le-
movkou tón v tónu, knoflíková léga
se 3 knoflíky, pletené manžety na
rukávech, levá náprsní kapsa, boční 
rozparky, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 13,90/Kč 370,-



 JN 791 
James & Nicholson | 02.0791

 JN 792 
James & Nicholson | 02.0792

JNJN 71717 7 
Jamemes &  & NichNic olson | 02.02.02.2 717717

 JN 7117 88
James & & NichNichNNicholsolsolss n | 02.0718

 JN 351 
James & Nicholson | 02.0.000.0351351351133
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BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black

graphite dark grey

grey heather ash

brown olive

dark green irish green

lime green yellow

gold yellow orange

pink red

wine sky blue

royal dark royal

petrol navy

turquoise

white/titan

titan/white

wine/white

blue/white

navy/white

white/titan

titan/white

wine/white

blue/white

navy/white white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10€ 8,30/Kč 220,-

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

50 10€ 8,30/Kč 220,-

Dámské polo s drobným potiskem
180g/m², 95% bavlna, 5% elastan, single jersey
Vypasovaný střih, konfekční límec, límec, knoflíková léga 
uvnitř a manžety na rukávech tón v tónu, 5 knoflíků tón v
tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 1   € 22,-/Kč 585,-

Pánské polo s drobným potiskem
180g/m², 95% bavlna, 5% elastan, single jersey
Konfekční button-down límeček, límec, knoflíková léga uvnitř 
a manžety na rukávech tón v tónu, 3 knoflíky tón v tónu,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 22,-/Kč 585,-

Polo vhodné na sublimační potisk
160g/m², 100% polyester
Krční lemovka, dvojité švy na ramenou a průramcích, boční 
rozparky, strukturovaný žerzej „ptačí oko“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 11,60/Kč 310,-



 JN 70 
James & Nicholson | 02.0070

 JN 70K 
James & Nicholson | 02.070K

 JN 71 
James & Nicholson | 02.0071

 JN 9886 
James & NiNicholson || 02.002.09988698686868

JNN 98989855
JJames & Nichchhc olsoolsoolson n n || 02.02.002.02.0985985985

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/white

fern green/white

sun yellow/white

pink/white

tomato/white

navy/white

turquoise/white

white black graphite

grey heather stone brown

olive fern green irish green

lime green acid yellow 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

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

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

50 10 € 13,60/Kč 360,-

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

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

50 10 € 11,40/Kč 300,-

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

50 10 € 12,50/Kč 330,-

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

50 1 € 20,-/Kč 530,-

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

50 1 € 20,-/Kč 530,-



 JN 712
James & Nicholson | 02002.07712712

JNJNNJ  711
JameJames & Nicholson | 02.07111

 JN 714
James & Nicholson | 02.0714

 JN 7113 
JamJameJ s & NiNicholson | 02.07131

 JN 22 
James & Nicholsoon | 0002.002 0222

white/
ynavy white

black/white titan

graphite/
white red

red/blue white

royal/navy white

navy/white
glight blue

white/navy
white

black/white titan

graphite/
white red

red/blue white

royal/navy white

navy/white 
glight blue

white

black

red

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

 JN 712
James & Nicholson 02.0712
Pánské piqué polo se vsadkou na límci
190g/m², 100% bavlna
Klasický střih, konfekční límec s potištěnou 
vsadkou uvnitř, 4 knoflíky tón v tónu, boční 
rozparky, 2-vrstvé sedlo na zádech, přede-
praný obnošený vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,80/Kč 525,-

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

50 1 € 19,80/Kč 525,-

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

50 1 € 24,50/Kč 650,-

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

50 1 € 24,50/Kč 650,-

Piqué polo s dlouhým rukávem z těžké bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, knoflíko-
vá léga se 3 knoflíky tón v tónu, krční lemovka, dvojité švy na
krku, ramenou a průramcích, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,40/Kč 540,-



JN 8010 
James & Nicholson | 02.802.880100100101

 JN 8009 
James & Nicholson | 02.22.8. 009

 JN 748 
James & Nicholson | 02.0748

JN 8080303
Jamememem s & s & NichN olson | 02.8030

JN 8029 
JameJames && NichN olson | 02.802922

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white black

graphite black heather

grey heather natural

stone brown

irish green fern green

lime green light yellow

orange dark orange

pink red

carmine red melange wine

cobalt royal

light denim melange navy

turquoise

white/navy

red/white

atlantic/white

navy/white

white/navy

red/white

atlantic/white

navy/white

white

black

graphite

grey heather

ash

dark green

irish green

lime green

orange

red

royal

navy

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

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

50 1€ 14,80/Kč 390,-

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

50 1€ 14,80/Kč 390,-

Piqué polo
180g/m², 100% bavlna
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga se 3 knoflíky tón
v tónu, krční lemovka, manžety na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,-/Kč 290,-

Pánské piqué polo pruhované
180g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio
bavlna
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga uvnitř v kontrast-tt
ní barvě, manžety na rukávech, 3 knoflíky v kontrastní barvě,
náprsní kapsa, boční rozparky, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,50/Kč 570,-

Dámské piqué polo pruhované
180g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio 
bavlna
Vypasovaný střih, pletený polokošilový límec, knoflíková léga
uvnitř v kontrastní barvě, manžety na rukávech, 5  knoflíků v 
kontrastní barvě, náprsní kapsa, boční rozparky, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 570,-



 JN 34
Jamemes & Nicholson | 02.0034

JNJ 939939393934444444
JameJamJJ s & s Nichcholsoolson |n |n 02.02.002.002.000939343434334

 JN 966
James & Nicholson | 02.0966

 JN 9655
James & Nicholsolson |n | 02.02.002.0022 99659

 JN 1147 
James && Nicholson | 02.0147

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

white/red

white/navy

black/orange

black/silver

frog/white

lime green/white

orange/white

red/white

royal/white

navy/white

black/white/red

black/white/
g yygrey

black/white/
glime green

black/white/
ggorange

black/white/
qturquoise

black/white/
yyellow

black/red

graphite/aqua

grass/navy

terra/navy

turquoise/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 17,90/Kč 475,-

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

50 10 € 17,50/Kč 465,-

Pánské piqué polo „Coldblack®“
215g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Knoflíková léga se 3 knoflíky tón v tónu, krční lemovka v
kontrastní barvě, pruh v kontrastní barvě na límci a rukávu, 
UV ochrana 50+
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 32,50/Kč 855,-

Dámské piqué polo „Coldblack®“
215g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, knoflíková léga s 5 knoflíky tón v tónu,
krční lemovka v kontrastní barvě, pruh v kontrastní barvě na 
límci a rukávu, UV ochrana 50+
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 32,50/Kč 855,-

Piqué polo „Campus“
240g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Krční lemovka a knoflíková léga v kontrastní barvě, knoflíky 
tón v tónu, dvojité švy na ramenou, rukávech a lemu, zesí-
lené boční rozparky v kontrastní barvě, pruhy v kontrastní 
barvě na polokošilovém límci a na manžetách, klasické piqué
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,40/Kč 540,-



 JN 964 
James & Nicholson | 02.0964

 JN 969 
James & Nicholson | 02.0969

 JN 706 
James & Nicholson |n | 02.0706

JN 7055555
James & Nicchcchholsoolson |n | 02.002.002.002.002.00 770577

JNN 2000
Jamees & NNNicholson | 02.00200

gg
hl f bhl f b

collar band, button placket and
side slits in contrasting colortenschlitze in Kontrastfarbetenschlitze in Kontrastfarbetenschlitze in Kontrastfarbetenschlitze in Kontrastfarbe

y p yg pg pl k k fl k kfl dfl dfl dflcollar band, button placket andcollar band, button placket andKragen, Knopfl eiste und Sei-Kragen, Knopfl eiste und Sei-Kragen, Knopfl eiste und Sei-Kragen, Knopfl eiste und Sei-Kragen, Knopfl eiste und Sei-Kragen, Knopfl eiste und Sei-Kragen, Knopfl eiste und Sei-
hlitze in Kontrasthlitze in Kontrasthlitze in Kontrasthlitze in Kontrasthlitze in Kontrasthlitze in Kontrasthlitze in Kontrast

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/navy/
white

white/blue-
yyellow-white

white/dark 
denim

black/light 
denim

black/black 
white

graphite/graphi-
te/white

lime green/lime 
ggreen/white

dark orange/dark 
gorange/white

dark orange/
gblue-orange-white red/dark denim

red/red/white purple/purple/
white

glacier blue/
gglacier blue/white

royal/royal/
white

royal/blue-
ggreen-white

navy/red-
ynavy-white

navy/light denim navy/navy/
white

turquoise/tur-
qquoise/white

black melange/
black

grey heather/
ynavy

green melange/
gdark green

orange melange/
gdark orange

wine melange/
wine

blue melange/
yynavy

turquoise melan-
g qge/turquoise

white

black

dark grey

ash

light grey

stone

khaki

dark green

gold yellow

orange

red

royal

dark royal

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

JN 964
James & Nicholson 02.0964
Pánské piqué polo s kost-
kovaným límcem
195g/m², 100% česaná
prstencová bavlna
Konfekční button-down 
límeček, lem v límci, na
vnitřní straně knoflíkové légy
a na bočních rozparcích, 3
knoflíky v kontrastní barvě,
půlměsícová podsádka tón v
tónu, jemné piqué
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1€ 19,60/Kč 520,-

JN 969
James & Nicholson 02.0969
Dámské piqué polo s kost-
kovaným límcem
195g/m², 100% česaná
prstencová bavlna
Konfekční límec, lem v límci,
na vnitřní straně knoflíkové 
légy a na bočních rozparcích,
4 knoflíky v kontrastní barvě,
půlměsícová podsádka tón v
tónu, jemné piqué
S – M – L – XL – XXL

50 1€ 19,60/Kč 520,-

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

50 1 € 14,30/Kč 380,-

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

50 1 € 14,30/Kč 380,-

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

50 10 € 13,60/Kč 360,-



JN 5569 
James & NiNicholson | 02.00569

JNJN 565688
Jammememmm s & s & NichNicholsoolson n |n 02.0020 568

 JN 91118
James & NNNicholson | 02.02. 9181888

 JN 35333 6666666
James & NichNichNichNichNichN olson | 02.002.002.03535356356

JNJN 151555888
JJJameameJJJ s & NichichNN olsolsolson | n | | 02.002.002.002.0158158158

black/white

graphite/white

irish green/white

lime green/white

orange/white

red/white

aqua/white
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white black mid grey lime green orange pink red royal navy turquoise
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 1 € 23,-/Kč 610,-

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

50 1 € 23,-/Kč 610,-

Piqué polo
190g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, krční 
lemovka, knoflíky v perleťovém vzhledu, dvojité švy na
ramenou a průramcích, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 13,70/Kč 365,-

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

50 5 € 13,90/Kč 370,-

Dámské elastické piqué polo
200g/m², 95% prstencová bavlna, 5%
elastan
Vypasovaný střih, hluboký olemovaný výstřih
do V, průramky s manžetami, 2 bílé perleťové 
knoflíky, měkké, jemně strukturované elas-
tické piqué
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,-/Kč 425,-



 JN 710 
Jameames & Nicholsolson | 02.07101

JNJ  709 
JameJam s & Nicholsssoo nn | ||n 02.0709

JN 18000
James & Nicccholson || 02.0022 0180180180

JN 980 
Jameames & Nicholson |n | 02.0980

JNJJNJ 97979 9
JamJameamJamem s &s &ss NichNic olsoolson | n | 02.002.002.00 . 97999799
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 1 € 20,60/Kč 545,-

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

50 1 € 20,60/Kč 545,-

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

50 5 € 16,40/Kč 435,-

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

50 1 € 23,20/Kč 615,-

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

50 1 € 23,20/Kč 615,-



 JN 726
James & Nicholson | 02.0726

JJN 7272255555
JamemeeeJameJames & s &s &s NichchhhhNicholsolsoolsoolsols n |n | 02.2.2.072555

 JN 728
James & Nicholson | 02.0728728

JNJN 727
Jamem s & & Nicholsoolson n n | 0202.02.0722722

 JN 26 
James & Nichholson | 02.0026
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 1 € 20,40/Kč 540,-

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

50 1 € 20,40/Kč 540,-

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

50 1   € 20,40/Kč 540,-

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

50 1   € 20,40/Kč 540,-

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

50 5   € 16,90/Kč 450,-



JNJN 70770708 
Jamameam s & s & & NichNicholson |n n 02.0708

JN 707 7 
James & Nichc olson | 02.0707

 JN 29 
Jamees & Nicholson | 02.0029

JN 704 4
James & Nicholson |n 02.00 704

JNJNJNJNJNNJ 707033
JameJameJamememeJamees &ss s &s NichNicholsoolson | n | 02.02.0.0.07037037037030
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 1 € 22,80/Kč 605,-

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

50 1 € 22,80/Kč 605,-

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

50 5   € 20,40/Kč 540,-

Pánské piqué polo 2-barevné
170g/m², 100% bavlna
Pruh v kontrastní barvě na pleteném límci a manžetách a
také na knoflíkové léze se 3 knoflíky, jemné piqué, melan-
žový vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1   € 23,50/Kč 620,-

Dámské piqué polo 2-barevné
170g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, pruh v kontrastní barvě na pleteném
límci a manžetách a také na knoflíkové léze s 5 knoflíky, 
jemné piqué, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 23,50/Kč 620,-



 KV2206 
Kariban | 20.2206

KV220007 
Kariban | 200.2207

 K243 
Kariban | 20.K243

K244 444
Kariban | 20.K24444

 K245 
Kariban | 20.K245

 K252 
Kariban | 20.K252
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

KV2206
Kariban 20.2206
Pánské vintage piqué polo
220g/m², 100% bavlna, ash heather: 98%
bavlna, 2% viskóza
Léga se 2 knoflíky v kontrastní barvě, dvojitá 
krční lemovka se vzorem rybí kosti, pletené 
manžety na rukávech a límci, dvojité švy na lemu,
boční rozparky, speciální úprava pro dosažení se-
praného vzhledu - tento proces vede k barevným 
odchylkám, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 21,40/Kč 570,-

KV2207
Kariban 20.2207
Dámské vintage piqué polo
220g/m², 100% bavlna, ash heather: 98%
bavlna, 2% viskóza
Léga se 2 knoflíky v kontrastní barvě, dvojitá 
krční lemovka se vzorem rybí kosti, pletené 
manžety na rukávech a límci, dvojité švy na lemu,
boční rozparky, speciální úprava pro dosažení se-
praného vzhledu - tento proces vede k barevným 
odchylkám, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 21,40/Kč 570,-

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

25 5 € 22,50/Kč 595,-

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

25 5 € 18,80/Kč 500,-

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

25 5 € 27,70/Kč 735,-

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

25 5 € 23,70/Kč 630,-



 K262 
Kariban | 20.K262

K263 
Kariban | 20.K26633

 K22626 266 
Kariban | 2020202 .K2.K22K2 666

K2K2K223222
Karibanbanan | 20| 20| 20.K233332
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Kariban | 20.K237
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

30 5 € 11,60/Kč 310,-

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

30 5 € 11,60/Kč 310,-

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

25 5  € 19,60/Kč 520,-

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

25 5  € 19,30/Kč 510,-

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

20 5  € 25,30/Kč 670,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 5 € 16,20/Kč 430,-

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

50 5 € 16,20/Kč 430,-

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

25 5 € 18,80/Kč 500,-

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

25 5 € 17,-/Kč 450,-

K239
Kariban 20.K239
Pánské elastické piqué polo
220g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Žebrovaný límec s krční lemovkou, knoflíková 
léga se 3 knoflíky, žebrovaný úplet na manže-
tách, boční rozparky a dvojité prošívání
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 19,80/Kč 525,-

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

25 5 € 19,80/Kč 525,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

20 1 € 20,-/Kč 530,-

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

20 1 € 20,-/Kč 530,-

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

20 1 € 13,85/Kč 365,-

Octave Women
NEOBLU 24.3573
Dámské žerzejové polo
120g/m², 100% bio bavlna, single
jersey
Žerzejový límec, tepelně lepené
manžety a lem, 3 knoflíky tón v
tónu, karbonový povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 13,85/Kč 365,-



 Owen Men 
NEOBLU | 24.3188

 Owen Women 
NEOBLU | 24.3189
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Neutral | 77.2080

 O22980 
Neutral | 77.2280
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

20 1 € 17,90/Kč 475,-

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

20 1 € 17,90/Kč 475,-

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

50 10 € 23,20/Kč 615,-

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

50 10 € 23,20/Kč 615,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 5 € 18,30/Kč 485,-

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

50 5 € 17,-/Kč 450,-

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

50 5 € 15,85/Kč 420,-

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

50 5 € 14,80/Kč 390,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

36 6 € 23,20/Kč 615,-

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

36 6 € 23,20/Kč 615,-

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

36 6   € 16,45/Kč 435,-

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

36 6   € 21,30/Kč 565,-

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

36 6  € 21,30/Kč 565,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

36 6 € 23,-/Kč 610,-

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

36 6 € 23,-/Kč 610,-

Pánské raglánové polo „HD“
180g/m², 65% polyester, 35% česaná prstencová bavlna,
single jersey
Knoflíková léga se 3 knoflíky v barvě grey marl (netýká se
barvy grey marl), krční lemovka v kontrastní barvě s ozdobným
prošíváním a límcem podšitým v džínovém stylu, úzké manžety
na rukávech, overlockové švy na rukávech, boční rozparky s
kryty v džínovém stylu, nalepovací štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 19,35/Kč 510,-

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

36 6 € 23,20/Kč 615,-

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

36 6  € 21,50/Kč 570,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

36 6 € 14,15/Kč 375,-

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

36 6 € 15,70/Kč 415,-

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

36 6 € 15,70/Kč 415,-

Piqué polo s dlouhým rukávem
200g/m², 100% prstencová bavlna, light oxford: 93% 
bavlna, 7% polyester
Pletený límec, knoflíková léga se 2 knoflíky tón v tónu, úzké
pletené manžety na rukávech, 1 náhradní knoflík, zesílené
ramenní švy, boční rozparky
XS* – S – M – L – XL – XXL
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 18,40/Kč 490,-

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

36 6 € 15,55/Kč 410,-

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

36 6 € 15,55/Kč 410,-



 Passion 
SOL'S | 25.1338

 Summer II 
SOL'S | 25.1342

 Summer Kids II 
SOL'S | 25.1345

 People 
SOL'S | 25.1310

 Spring II 
SOL'S | 25.1362

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

grey melange

sand

chocolate

khaki

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

orchid pink

dark purple

sky blue

royal blue

navy

atoll blue

white*

black*

mouse grey

grey melange*

ash

sand

chocolate

khaki

golf green

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

orchid pink

dark purple

sky blue

royal blue*

navy*

atoll blue

white

black

melange grey

sand

chocolate

golf green

kelly green

apple green

gold

orange

red

burgundy

pink

fuchsia

dark purple

sky blue

royal

navy

aqua

atoll blue

white

black

grey melange

ash

sand

army

chocolate

golf green

kelly green

apple green

gold

orange

red

burgundy

pink

dark purple

sky blue

royal blue

navy

aqua

atoll blue

white

kelly green

yellow

orange

red

pink

sky blue

royal blue

navy

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

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

50 5 € 9,80/Kč 260,-

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

50 5 € 9,80/Kč 260,-

Dětské piqué polo
170g/m², 100% česaná prstencová bavlna
1x1 žebrovaný límec, knoflíková léga se 3 knoflíky tón v
tónu, vyztužená krční lemovka, rovný pas s bočními rozparky
 4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

50 5 € 9,60/Kč 255,-

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

50 5 € 15,-/Kč 400,-

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

50 5 € 15,-/Kč 400,-



 Planet Men 
SOL'S | 25.3566

 Planet Women 
SOL'S | 25.3575

 Perfect LSL Men 
SOL'S | 25.2087

PPePeeerferfrfectctct LSLLSLSLSL WoWoWoWoWommenmenme  
SOLSOLSOL'S S S |S ||S || 25.225.222 0830833

 Perfect MMen 
SOL'S | 25.113444

PePeerfeeeectct WomWomW en en 
SOL'S | 2525.125.125.1135135

NEW NEW

BIO
ORGANIC

white

black

grey melange

bottle green

red

royal blue

french navy

white

black

grey melange

bottle green

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

ash

bottle green

apple green

orange

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

ash

apple green

orange

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal melange

dark grey

melange grey

pure grey

kelly green

apple green

gold

orange

red

creamy pink

heather oxblood

creamy blue

sky blue

slate blue

royal blue

heather denim

french navy

aqua

white

black

charcoal melange

dark grey

melange grey

pure grey

kelly green

apple green

gold

orange

red

creamy pink

heather oxblood

creamy blue

sky blue

slate blue

royal blue

heather denim

french navy

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

 Planet Men
SOL'S 25.3566
Pánské piqué polo z bio bavlny
170g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna
Rovný střih, límec a manžety rukávů 
v 1x1 žebrovaném úpletu, knoflí-
ková léga se 2 knoflíky tón v tónu, 
náhradní knoflík na vnitřní straně
bočního švu, neutrální velikostní 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 10,20/Kč 270,-

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

50 5 € 10,20/Kč 270,-

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

50 5 € 16,40/Kč 435,-

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

50 5 € 16,40/Kč 435,-

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

50 5 € 12,-/Kč 320,-

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

50 5 € 12,-/Kč 320,-



Winter II
SOL'S | 25.1353

Podium
SOL'S | 25.1317

Phoenix Men 
SOL'S | 25.1708

 Phooennix ix WomWomen en 
SOL'S | 25.125.111709709709709

 Prime Women 
SOL'S | 25.0573

 Prime Men 
SOL'S | 25.0571

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

grey melange

sand

chocolate

golf green

red

burgundy

sky blue

royal blue

navy

white

black

melange grey

chocolate

golf green

red

burgundy

sky blue

royal blue

navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

hibiscus

ultramarine

french navy

mint

white

black

charcoal 
melange

grey melange

hibiscus

ultramarine

french navy

mint

white

black

dark grey

grey melange

ash

pure grey

sand

army

chocolate

bottle green

kelly green

gold

orange

red

burgundy

dark purple

sky blue

royal blue

french navy

aqua

white

black

dark grey

grey melange

ash

pure grey

sand

army

chocolate

bottle green

kelly green

gold

orange

red

burgundy

dark purple

sky blue

royal blue

french navy

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

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

50 5 € 22,50/Kč 595,-

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

50 5 € 22,50/Kč 595,-

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

50 5 € 25,10/Kč 665,-

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

50 5 € 25,10/Kč 665,-

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

50 5 € 15,40/Kč 410,-

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

50 5 € 15,40/Kč 410,-



Pasadena WoWoomenm nnm  
SOL'S | 25.0578

PaPasadsadddenaenaenaa Menn
SOL'L S |S | 25255.05 5777

 Paname Womeeeeeeen 
SOL'S | 25.2082

PaPPPP name Men 
SOLSOLSOLL'L'L'S |SSS 25.2081

 Prescott Men
SOL'S | 25.1377

PrPresce ott WoWomen 
SOOL'SS S |S 25.13766

white/navy white/aqua

black/white black/lime

melange grey/
gorange

grey melange/
yfrench navy

forest green/
white lime/white

red/white royal blue/white

french navy/
white

french navy/
gneon orange

heather black

heather light 
jjeans

white black

dark grey khaki

lemon orange

red orchid pink

royal blue french navy

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

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

50 5 € 19,95/Kč 530,-

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

50 5 € 19,95/Kč 530,-

 Paname Women
SOL'S 25.2082
Dámské melírované piqué polo
180g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Knoflíková léga se 3 knoflíky, žebro-
vaný límec a manžety s kontrastními
pruhy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,30/Kč 670,-

Paname Men
SOL'S 25.2081
Pánské melírované piqué polo
180g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Knoflíková léga se 3 knoflíky, žebro-
vaný límec a manžety s kontrastními
pruhy, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 25,30/Kč 670,-

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

50 5 € 12,60/Kč 335,-

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

50 5 € 12,60/Kč 335,-



Patriot 
SOL'S | 25.0576

PaPaatriot ot ot WomWomWomomomennn n
SOL'SOL'SS |S 25.14074404

 Portland Men
SOL'S | 25.0574

PoPPPortland Women 
SOOOL'S | S S 25.0575

PrPrincince e 
SOOOL'S | S 25.125.1369369

white

black

bud green

burnt orange

red

french navy

white/french navy

black/light grey

black/red

melange grey/pink

apple green/french

lemon/french navy

red/french navy

sky/french navy

french navy/white

white/red

white/black

dark grey

bud green

red

burgundy

heritage blue

royal blue

french navy

white/red

white/black

red

royal blue

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

Patriot
SOL'S 25.0576
Pánské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný střih, 1x1 žebrovaný
pletený límec a manžety na ruká-
vech, léga se 2 knoflíky s textilní 
páskou v kontrastní barvě, zesílené
boční rozparky s kontrastním pásem,
2-barevné pruhy na spodní straně
límce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 22,80/Kč 605,-

Patriot Women
SOL'S 25.1407
Dámské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný střih, 1x1 žebrova-
ný pletený límec a manžety na
rukávech, léga se 3 knoflíky uvnitř 
s textilní páskou v kontrastní barvě, 
zesílené boční rozparky s kontrast-tt
ním pásem, 2-barevné pruhy na
spodní straně límce
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 22,80/Kč 605,-

Pánské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný střih, 1x1 žebrovaný pletený límec a manžety na
rukávech, vyztužená krční lemovka v kontrastní barvě, krční 
lemovka, knoflíková léga uvnitř a boční rozparky s keprovým
páskem v kontrastní barvě, manžety s páskem v kontrastní 
barvě, 2 bílé knoflíky, 1 náhradní knoflík na vnitřní straně
bočního švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 20,90/Kč 550,-

Dámské piqué polo z těžké bavlny
200g/m², 100% prstencová bavlna
Vypasovaný střih, 1x1 žebrovaný pletený límec a manžety na
rukávech, vyztužená krční lemovka v kontrastní barvě, krční 
lemovka, knoflíková léga uvnitř a boční rozparky s keprovým
páskem v kontrastní barvě, manžety s páskem v kontrastní 
barvě, 4 bílé knoflíky, 1 náhradní knoflík na vnitřní straně
bočního švu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,90/Kč 550,-

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

50 5 € 22,10/Kč 585,-



 Polo Men 
Stedman | 05.3000

 Polo Women 
Stedman | 05.3100

Pooolloo o „He„He„He„Heeenryrynn “
Stedmananan | 05| 055.90.90905.900500

 Polo loloo H„HaH„Ha„Ha„Haannaa“
Stedman | 05.9999159 0

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* black opal* grey heather kiwi bright lime yellow

orange brilliant 
gorange scarlet red* burgundy deep berry light blue

bright royal ocean blue navy blue* blue midnight bottle green

white* black opal* grey heather kiwi bright lime

yellow brilliant orange scarlet red burgundy light blue

ocean blue bright royal navy blue*

white black opal slate grey crimson red true blue marina blue bahama 
ggreen white black opal salmon pink crimson red marina blue
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Polo Men
Stedman 05.3000
Žerzejové polo
170g/m², 100% prstencová bavlna,
grey heather: 85% bavlna, 15% 
viskóza, single jersey
Žebrovaný pletený límec, léga se 
2 knoflíky-imitace želvoviny, krční 
lemovka, bez manžet na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 11,40/Kč 300,-

Polo Women
Stedman 05.3100
Dámské žerzejové polo
170g/m², 100% prstencová bavlna,
single jersey v piqué kvalitě, grey
heather: 85% bavlna, 15% viskóza
Žebrovaný pletený límec, knoflíková 
léga se 2 knoflíky tón v tónu, krční 
lemovka, bez manžet na rukávech
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 11,40/Kč 300,-

 Polo „Henry“
Stedman 05.9050
Pánské piqué polo „Henry“
225g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Plochý žebrovaný úplet na límci
a rukávech, knoflíková léga se 2
knoflíky tón v tónu, kontrastní pás
na krku a na bočních rozparcích,
manžety na rukávech, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 13,90/Kč 370,-

Polo „Hanna“
Stedman 05.9150
Dámské piqué polo „Hanna“
170g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Vypasovaný střih, plochý žebro-
vaný límeček, knoflíková léga s 5
knoflíky tón v tónu, krční lemovka 
v kontrastní barvě, bez manžet na
rukávech, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 6 € 12,40/Kč 330,-



 1405 
Tee Jays | 18.1405

 145 
Tee Jays | 18.0145

 1440 
Tee Jays | 18.1440

1441
Tee Jays | 18.14444141

 1200 
Tee Jays | 18.1200

Pima BaumwollePima Baumwollep a ba ama Baumwomma Baumwomp a c ttp a c ttma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwoma Baumwo

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW

BIO
ORGANIC

white

black

dark grey

navy

white

black

dark grey

navy

white* black* dark grey* powder grey stone

kit chocolate dark olive olive forest green

mandarin red deep red wine light blue

fl int stone indigo azure denim navy*

white black powder grey stone kit

chocolate dark olive forest green mandarin red deep red

wine light pink rose hot pink light blue fl int stone

indigo azure denim navy

dark grey

white

black

dark grey

forest green

red

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

1405
Tee Jaysy 18.1405
Pánské luxusní elastické piqué 
polo z těžké bavlny
215g/m², 95% dvakrát předepraná
česaná prstencová bavlna, 5%
elastan, zhuštěné mini piqué
Lehce vypasovaný střih, pletený
límec s elastanem, zesílená knoflí-
ková léga se 3 knoflíky tón v tónu,
pásek na ramenou a krční lemovka, 
žebrované manžety na rukávech,
dvojité švy na ramenou, rukávech
a okrajích, boční rozparky, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 27,70/Kč 730,-

145
Tee Jaysy 18.0145
Dámské luxusní elastické piqué
polo z těžké bavlny
215g/m², 95% dvakrát předepraná
česaná prstencová bavlna, 5%
elastan, mini piqué
Plochý pletený límec s elastanem,
zesílená knoflíková léga s 5 knoflíky
tón v tónu, krční lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 27,70/Kč 730,-

Pánské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepraná proti srážení enzyma-
ticky praná pima bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, hladký 2-vrstvý látkový límec, úzká
knoflíková léga se 4 tmavými perleťovými knoflíky, zesílené
ramenní švy, velmi měkká, hladká tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 32,-/Kč 850,-

Dámské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepraná proti srážení enzyma-
ticky praná pima bavlna, single jersey
Vypasovaný střih, hladký 2-vrstvý látkový límec, úzká knoflí-
ková léga s 5 tmavými perleťovými knoflíky, zesílené ramenní 
švy, velmi měkká, hladká tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 32,-/Kč 850,-

Polo Power
190g/m², 65% dvakrát předepraná česaná prstencová bio
bavlna, 35% polyester
Plochý pletený límec, bez manžet na rukávech, knoflíky tón v
tónu, štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 14,95/Kč 395,-



140707
Tee  JaysJays | 1 11118.148.148.148.148.1407070707

 1408 
Tee Jays | 18.14.140808088

1441110 
Tee e JaysJays | | | 18.1410

 1412 12 2 
Tee Jayss | 1| 18.1488 12

242424242400000 00
TeTeeTee Tee Te JayJayJayJaysaysays | | 118.248.28.240000000

Náprsní kapsaChest PocketChest PocketBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttascheBrusttasche

BIO
ORGANIC

black/white

dark grey/white

olive/white

navy/white

white black denim white black light blue denim white black dark grey heather 
g ygrey royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

25 1 € 27,90/Kč 740,-

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

25 1 € 27,90/Kč 740,-

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

25 1 € 28,30/Kč 750,-

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

25 1 € 35,50/Kč 935,-

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

25 1 € 20,80/Kč 550,-



 1400 
Tee Jays | 18.1400

 1401 
Tee Jays | 18.1401

 1406 
Tee Jays | 18.1400600

1466 66 6
Tee Jayssss | 1| 1| 1| 18.018.08.008.00 46

114141 0909
TTTee T JaysJaysJaysJ ssJ | 1| 18.14409099999

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

dark grey

red

royal

navy

white black navy white black navy white black dark grey fl int stone rose navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

25 1 € 19,65/Kč 520,-

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

25 1 € 19,65/Kč 520,-

Pánské luxusní elastické piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% dvakrát předepraná česaná prstencová bio
bavlna, 5% elastan, mini piqué
Vypasovaný střih, plochý pletený límec s elastanem, knoflíko-
vá léga se 3 knoflíky tón v tónu, krční lemovka, manžety na
rukávech s elastanem, zesílené boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 34,-/Kč 905,-

Dámské luxusní elastické piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% dvakrát předepraná česaná prstencová
bavlna, 5% elastan, mini piqué
Vypasovaný střih, plochý pletený límec s elastanem, knoflíko-
vá léga s 5 knoflíky tón v tónu, krční lemovka, manžety na
rukávech s elastanem, zesílené boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 34,-/Kč 905,-

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

25 1 € 27,70/Kč 730,-





Sweats



Orrrganic Crew Neck
B&C | 01.U31B

 Organic Crew Neckec /wwoomen
B&C | 01.W32B

OrOrOrOrOrOrggangangganganic i Zipped HoHoHoHoHoH od oo
B&CCC C | 01.U35U B

Organanic ic ZipZippedp Hoood /wo/wo/ menn 
B&C | 01.W36.W36BB

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

white off  white

black pure asphalt

heather grey mocha

forest green apple green

sage lime

yellow fi zz pure orange

red magenta pink

soft  rose burgundy

radiant purple blue fog

royal blue navy blue

white off  white

black pure asphalt

heather grey sage

red soft  rose

royal blue navy blue

ORGANIC SWEAT LINE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

30 5 € 18,20/Kč 480,-

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

30 5 € 18,20/Kč 480,-

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

20 5 € 27,80/Kč 740,-

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

20 5 € 27,80/Kč 740,-



 Organic Hooded 
B&C | 01.U33B

 Organic Hooded /women 
B&C | 01.W34B

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

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

ORGANIC SWEAT LINE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

20 5 € 23,-/Kč 610,-

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

20 5 € 23,-/Kč 610,-



KINNGN Crew Neck 
B&C | 0111.U01K

QQUQUQUEENEEN Crrew w NecNeck k 
B&CB&C&&C | | 01.W01W01Q

 KING Hooded 
B&C | 01.U02K

 QUEEN Hooded 
B&C | 01.W02Q

KIKIKINGNGNGNGG ZipZ ped Hood 
B&C CCC | 01| 01| 011| .U03. K

QUEEN ZiZ ppeppeeed Hd Hd Hd Hoodoodoododd 
B&C | 01.W033QQQ

samtige Oberfl äche samtige Oberfl ächeb flb flbamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äc

samtige Oberfl ächesamtige Oberfl ächeb flb flbamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äc

samtige Oberfl äche samtige Oberfl ächeb flb flbamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächamtige Oberfl ächmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äc

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white*

black pure*

asphalt*

heather mid grey

heather grey*

grey fog

khaki

bottle green

aqua green

yellow fi zz

pure orange

red*

magenta pink

soft  rose

dark cherry

radiant purple

nordic blue

royal blue*

navy blue*

pure sky

white*

black pure*

asphalt*

heather mid grey

heather grey*

khaki

red*

dark cherry

royal blue*

navy blue*

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

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

30 5 € 20,30/Kč 540,-

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

30 5 € 20,30/Kč 540,-

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

20 5 € 26,80/Kč 710,-

 QUEEN Hooded
B&C 01.W02Q
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, heather mid 
grey: 60% bavlna, 40% polyester
Kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché stahovací šňůrky 
s kovovými konci, krční lemovka, půlměsícová podsádka z jednodu-
chého žerzeje na zádech, technologie PST příze, povrch ze 100%
bavlny, zdrsněná vnitřní strana, dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 26,80/Kč 710,-

 KING Zipped Hood
B&C 01.U03K
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, heather mid 
grey: 60% bavlna, 40% polyester
Rovný střih, kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché 
stahovací šňůrky s kovovými konci, krční lemovka, skrytý kovový zip, 
půlměsícová podsádka z jednoduchého žerzeje na zádech, technolo-
gie PST příze, povrch ze 100% bavlny, zdrsněná vnitřní strana, dvojitý
saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 32,50/Kč 865,-

 QUEEN Zipped Hood
B&C 01.W03Q
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
heather grey: 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, heather mid 
grey: 60% bavlna, 40% polyester
Kapuce s podšívkou z jednoduchého žerzeje, ploché stahovací šňůrky 
s kovovými konci, krční lemovka, skrytý kovový zip, půlměsícová
podsádka z jednoduchého žerzeje na zádech, povrch ze 100% bavlny,
zdrsněná vnitřní strana, dvojitý saténový štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 32,50/Kč 865,-



#Set In n
B&C | 01.U01WW

 #Set In /women 
B&C | 01.W02W

 #Hoodie 
B&C | 01.U03W

 #Hoodie /women 
B&C | 01.W04W

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white* black pure*

asphalt* heather asphalt

millennial khaki elephant grey

heather mid grey heather grey*

grey fog desert

nude heather dark 
green

forest green kelly green

sage light jade

pale yellow solar yellow

melon orange pure orange

pink fi zz heather red

red* wine

candy pink pale pink

lavender heather purple

radiant purple heather royal 
blue

royal blue* heather navy

navy blue* hawaiian blue

pure sky

# SWEAT LINE
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

#Set In
B&C 01.U01W
Pánská mikina
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather 
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, další 
heather barvy: 60% bavlna, 40%
polyester, french terry
Rovný střih, klasická mikina s 
kulatým výstřihem, půlměsícová
podsádka z jednoduchého žerzeje
na vnitřní straně zad, optimální po-
vrch pro potisk, neutrální velikostní 
štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 13,40/Kč 355,-

#Set In /women
B&C 01.W02W
Dámská mikina
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, french
terry, heather grey: 92% bavlna, 8% 
viskóza, další heather barvy: 60% 
bavlna, 40% polyester
Ženský střih, půlměsícová podsádka 
z jednoduchého žerzeje na vnitřní 
straně zad, vnitřní strana není zdrs-
něná, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 13,40/Kč 355,-

#Hoodie
B&C 01.U03W
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather 
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, další 
heather barvy: 60% bavlna, 40%
polyester, french terry
Rovný střih, půlměsícová podsádka 
z jednoduchého žerzeje na vnitřní 
straně zad, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 18,30/Kč 485,-

#Hoodie /women
B&C 01.W04W
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% předepraná prsten-
cová bavlna, 20% polyester, heather 
grey: 92% bavlna, 8% viskóza, další 
heather barvy: 60% bavlna, 40%
polyester, french terry
Půlměsícová podsádka z jedno-
duchého žerzeje na vnitřní straně
zad, vnitřní strana není zdrsněná,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 18,30/Kč 485,-



 ID.0002 82 80/20/0/200 
B&C | 01..ID.ID022

IDDDD.00000 3 83 83 80/20/20 00
B&C |  01.ID033

.004 80//2/ 00 ID.
B& 01.ID04&C | 0

 ID.20002 52 52 0/50/5/5/550 0 
B&C | 01.I220202

 ID.203  550/50/500
B&C | 01.I2000033

 IID.22022 5 50/50 
B&CC | 01111.I205

white

black*

anthracite

heather grey*

red

royal blue

navy*

white

black*

anthracite

heather grey*

red

royal blue

navy*

white

black

heather grey

red

navy

white

black

anthracite

heather grey

brown

bottle green

pumpkin orange

red

burgundy

royal blue

navy

black

anthracite

heather grey

brown

bottle green

pumpkin orange

red

burgundy

royal blue

navy

black

anthracite

heather grey

red

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

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Kulatá pletenina, 1x1 žebrovaný úplet na límci, manžetách a
koncích lemu s elastanem, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 16,70/Kč 440,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Kulatá pletenina, podšitá kapuce se šňůrkou, manžety a pas 
v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, klokaní kapsa vpředu,
ramenní šev a průramky s plochým horním stehem, zdrsněná 
vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 21,60/Kč 570,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Vysoký límec v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, vsazené
rukávy, manžety a pas v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, 
1/4 zip, skrytá zapínací léga (žádný kontakt kůže se zipem),
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 25,40/Kč 675,-

Mikina
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Rovně vsazené rukávy, kulatý výstřih, manžety na rukávech
a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu s elastanem, zdrsněná
vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

40 10 € 13,-/Kč 345,-

Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Kapuce se stahovací šňůrkou, rovně vsazené rukávy,
manžety na rukávech a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu s
elastanem, klokaní kapsa, boční švy, zdrsněná vnitřní strana,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 18,20/Kč 480,-

Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
2-dílná podšitá kapuce s kulatou šňůrkou tón v tónu,
manžety na rukávech a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu s
elastanem, spirálový zip tón v tónu, klokaní kapsa, odsazené
dvojité švy na ramenou, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10  € 24,80/Kč 660,-



 Hooded
B&C | 01.0620

Hoodeeeed /d /kidkids s ss
BB&C | 01.06686666811

Hooodeoded Fd Fullulll ZiZZZiiZip /kids ss
B&C | 0111.06806822

SpSpSpSpideideider /r /r /r //meen
B&C CC | 01| 0101| 01.006440 66666

 Set In 
B&C | 01.0600

 Set In /kids 
B&C | 01.0680

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black*

steel grey

heather grey

red*

royal blue

navy*

black

real green

red

sorbet

very turquoise

royal blue

navy

black

heather grey

red

royal blue

navy

black

navy

black*

steel grey

heather grey*

red*

royal blue*

navy*

white

black

heather grey

red

royal blue

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

Mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fleece
Podšitá kapuce se šňůrkou, klokaní kapsa na přední straně se 
zesílenými švy, dvojité švy na ramenou a rukávech, technolo-
gie PST příze, jemný měkký povrch
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 27,80/Kč 740,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fleece
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, klokaní kapsa se zesílenými švy, 
ramenní šev a průramky s plochým horním stehem, technolo-
gie PST příze, jemný měkký povrch
 3-4      5-6       7-8      9-11   12-14

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

20 5 € 20,10/Kč 530,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fleece
Kapuce bez šňůrky, skrytý zip tón v tónu, technologie PST 
příze, jemný měkký povrch, malé smrštění
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

20 5 € 27,10/Kč 720,-

Pánská mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fleece
Vypasovaný střih, manžety na rukávech a v pase v 2x2 žebro-
vaném úpletu, 2 boční kapsy zabudované do ozdobných švů,
ploché švy s horním stehem, technologie PST příze, jemný
měkký povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 38,50/Kč 1025,-

Mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fleece
Límec, manžety rukávů a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu
s elastanem, technologie PST příze, jemný měkký povrch,
malé smrštění
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 20,80/Kč 550,-

Dětská mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější strana: bavlna, uvnitř: zdrsněný fleece
Límec, manžety rukávů a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu
s elastanem, technologie PST příze, jemný měkký povrch,
tkaný štítek pro jmenovku a cm údaje
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

30 5 € 14,80/Kč 390,-



 Premium Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2152

 Premium Set-In Sweat 
F.O.L. | 16.2154

 Premium Zip Neck Sweat 
F.O.L. | 16.2032

BEST
SELLER

black charcoal heather grey

chocolate classic olive red

burgundy royal blue deep navy

black charcoal heather grey

classic olive retro heather green red

vintage heather red burgundy retro heather royal

royal blue vintage heather navy deep navy

white black dark heather grey

heather grey bottle green red

burgundy royal blue deep navy

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

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
2-vrstvá kapuce, ploché šňůrky tón v tónu, krční lemovka z
jednoduchého žerzeje, žebrované manžety z bavlny/elastanu
na rukávech a lemu, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 24,60/Kč 650,-

Pánská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje, žebrované manžety z 
bavlny/elastanu na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL

36 6 € 19,45/Kč 515,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Límec s krční lemovkou z jednoduchého žerzeje, stojatý
límec, raglánový rukáv, pas a manžety na rukávech z žebro-
vané bavlny/elastanu, skrytý zip pro lepší potisk
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 25,40/Kč 675,-



Premium HooH ded SwSwSwSwSweateateatteat JaJaJaJackeckeckeckettt t
F.O.L. | 16.2034

PrPremiemiemiemium ummmm m LadLLL y-Fit Hooodedded Jacket 
F.O.F.O.F.O L. |L. |L. |L. 16.16.616 211821182118118118

Premium Sweweatata Jacaccketketket
F.O.L. | 16.2228

 Premium LLLadady-F-Fit it SweSweat at t t JacJa keketk  
F.O.L. | 16.21166

white

black

light graphite

heather grey

deep navy

white

black

heather grey

deep navy

black

charcoal

heather grey

chocolate

classic olive

red

burgundy

royal blue

deep navy

white

black

heather grey

fuchsia

red

azure blue

deep navy

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

Premium Hooded
Sweat Jacket
F.O.L. 16.2034
Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v
tónu a krční lemovka z jednoduché-
ho žerzeje, žebrované manžety na
rukávech a lemu, skrytý zip pro lepší 
potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 32,-/Kč 850,-

Premium Lady-Fit
Hooded Jacket
F.O.L. 16.2118
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v
tónu, krční lemovka z jednoduchého 
žerzeje, manžety a pas, skrytý zip, 2 
našité kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 29,40/Kč 780,-

Premium Sweat Jacket
F.O.L. 16.2228
Mikina
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Krční lemovka z jednoduchého 
žerzeje, raglánový rukáv, pletené
manžety na rukávech a lemu, skrytý
zip pro lepší potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 32,50/Kč 865,-

Premium Lady-Fit
Sweat Jacket
F.O.L. 16.2116
Dámská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Krční lemovka z jednoduchého 
žerzeje, raglánový rukáv, žebrované
manžety z bavlny/elastanu na
rukávech a lemu, skrytý zip pro lepší 
potisk, 2 našité kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 27,50/Kč 730,-



 Classic Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2208

 Classic Lady-Fit Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2038

 Classic Kids Hooded Sweat 
F.O.L. | 16.2043

 Classic c c Swew at JacJacJacketketke  
F.O.L. | 16.22302

CClClClClassassassassicicic ic HoHooooooooooooddeddedd SwSwSSweattea JaJaJaaJaaaJackcckkcckckkekek t t
F.O.F.O.F.OOO L. |L |L |L. 16.16.16.6 2062206206222062062

ClClassasssas ic ic KKidKK s Jacket 
F.O.F.O L. |. 16.16.6.204204452204

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black*

light graphite*

heather grey

deep navy*

white

black* **

dark heather 
grey

heather grey* **

classic olive

red

burgundy

azure blue

royal blue

deep navy*

white* **

black* ** ***

dark heather 
grey

light graphite*

heather grey* 
** ***

chocolate

classic olive*

bottle green*

heather green

kelly green

sunfl ower

orange

red*

heather red

burgundy*

light pink

purple

sky blue

heather royal

azure blue

royal blue*

navy* **

heather navy

deep navy* 
** ***

white

black

dark heather 
grey

heather grey

retro heather 
green

kelly green

red

vintage 
heather red

light pink

fuchsia

purple

retro heather 
royal

azure blue

vintage heather 
navy

deep navy

white

black

heather grey

retro heather 
green

fuchsia

red

vintage 
heather red

light pink

purple

retro heather 
royal*

azure blue

royal blue

vintage heather 
navy

deep navy

black

heather grey

bottle green

fuchsia

red

burgundy

azure blue

royal blue

deep navy

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

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v tónu, pletené manžety na
rukávech a lemu z bavlny/Lycry®, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 1 € 19,50/Kč 520,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v tónu,
žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a lemu,
klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 19,45/Kč 515,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, krční lemovka z jednoduchého
žerzeje, žebrované manžety na rukávech a lemu, našitá
klokaní kapsa
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4 € 15,50/Kč 410,-

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Stojatý límec s krční lemovkou z jednoduchého žerzeje, 
žebrované manžety z bavlny/elastanu na rukávech a lemu,
skrytý zip pro lepší potisk, úzký plný zip, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 26,20/Kč 695,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou tón v tónu, krční lemovka z jed-
noduchého žerzeje, žebrované manžety na rukávech a lemu s
Lycrou®, skrytý zip pro lepší potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 4 € 26,70/Kč 710,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, krční lemovka z jednoduchého
žerzeje, žebrované manžety na rukávech a lemu, skrytý zip
pro lepší potisk, 2 našité kapsy
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4 € 19,20/Kč 510,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje, hladce připojené 
rukávy, žebrované manžety z bavlny/elastanu na krku,
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL** – 5XL***
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 15,50/Kč 410,-

Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje, žebrované manžety 
na rukávech a lemu s Lycrou®
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 10,50/Kč 280,-

Raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka z jednoduchého žerzeje tón v tónu, raglánové 
rukávy, pletené manžety na krku, rukávech a lemu s Lycrou®
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 14,90/Kč 395,-

Tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Elastické ukončení nohavic, elastický pas se stahovací 
šňůrkou, boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,90/Kč 395,-

Dětské tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Elastické ukončení nohavic, elastický pas se stahovací 
šňůrkou, boční kapsy
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6 € 12,10/Kč 320,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Límec s krční lemovkou z jednoduchého žerzeje, stojatý
límec, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a lemu,
skrytý zip pro lepší potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 4 € 23,20/Kč 615,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Lightweight Hooded Sweat
Jacket
F.O.L. 16.2144
Pánská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, 
french terry
Kapuce s plochou šňůrkou tón v tónu, raglá-
nový rukáv, žebrované manžety z bavlny/
Lycry® na rukávu a lemu, skrytý zip pro lepší 
potisk, 2 našité kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 22,40/Kč 595,-

 Lady-Fit LW Hooded Sweat
Jacket
F.O.L. 16.2150
Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, 
french terry
Vypasovaný střih, raglánový rukáv, žebro-
vané manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a
lemu, skrytý zip pro lepší potisk, 2 našité 
kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 18,40/Kč 490,-

Pánská raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Kapuce s plochou šňůrkou tón v tónu, raglánový rukáv,
žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu a lemu,
klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 16,10/Kč 425,-

Dámská raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Vypasovaný střih, kapuce s plochou šňůrkou tón v tónu, ra-
glánový rukáv, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na rukávu 
a lemu, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 16,40/Kč 435,-

Dětská raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Kapuce bez šňůrky, raglánový rukáv, žebrované manžety z
bavlny/Lycry® na rukávu a lemu, klokaní kapsa
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
116    128      140         152           164

24 1 € 13,70/Kč 365,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Vsazené rukávy, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na 
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 12,65/Kč 335,-

Pánská raglánová mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Raglánový rukáv, žebrované manžety z bavlny/Lycry® na 
rukávu a lemu
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 12,65/Kč 335,-

Dámská raglánová mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Vypasovaný střih, raglánový rukáv, žebrované manžety z 
bavlny/Lycry® na rukávu a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 12,65/Kč 335,-

Tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Elastický pas se šňůrkou, otevřené nohavice, boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 12,65/Kč 335,-

Dětské tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Otevřené nohavice, elastický pas se šňůrkou, boční kapsy
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 116    128      140         152           164

36 1 € 11,20/Kč 300,-

Teplákové kraťasy
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry
Elastický pas se šňůrkou, boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 10,65/Kč 280,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová bio bavlna, 15% polyes-
ter, french terry
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, manžety
s elastanem, YKK zip, klokaní kapsa, boční dělící švy v přední 
části, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová bio bavlna, 15% polyes-
ter, french terry
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, manžety s elastanem, YKK zip,
klokaní kapsa, boční dělící švy v přední části, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 1   € 43,-/Kč 1140,-

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová bio bavlna, 15% polyes-
ter, french terry
2-vrstvá kapuce, manžety s elastanem, YKK zip, klokaní 
kapsa, boční dělící švy v přední části, štítek TearAway
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

30 1 € 30,-/Kč 795,-

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, manžety s elasta-
nem, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5 € 16,60/Kč 440,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční 
lemovka, manžety s elastanem, klokaní kapsa, zdrsněná
vnitřní strana, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 16,60/Kč 440,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce, krční lemovka, manžety s elastanem, klokaní 
kapsa, zdrsněná vnitřní strana, štítek TearAway
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 5 € 12,20/Kč 325,-
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James & Nicholson | 02.0040
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina z těžké bavlny
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Půlměsícová podsádka na krku, krční lemovka, manžety
s elastanem, robustní ploché švy, vysoce kvalitní teplá-
kovina se zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5 € 21,80/Kč 580,-

Dětská mikina z těžké bavlny
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Půlměsícová podsádka na krku, krční lemovka, manžety
s elastanem, robustní ploché švy, vysoce kvalitní teplá-
kovina se zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

30 5 € 19,70/Kč 520,-

Mikina
300g/m², 100% česaná prstencová bavlna, enzymatic-
ky prané, french terry
Krční lemovka, manžety s elastanem, dvojité švy na 
kulatém výstřihu, rukávech a v pase
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 28,10/Kč 745,-

Mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, manžety s
elastanem, velká klokaní kapsa, vysoce kvalitní tepláko-
vina se zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 32,50/Kč 860,-

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, krční lemovka, manžety s
elastanem, velká klokaní kapsa, vysoce kvalitní tepláko-
vina se zdrsněnou vnitřní stranou, pratelné na 60°
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

30 5 € 25,-/Kč 660,-

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, 
krční lemovka, manžety s elastanem, klokaní kapsa, 
dvojité švy zaručují delší životnost, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 32,50/Kč 865,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 794
James & Nicholson 02.0794
Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Kulatý výstřih, krční lemovka, man-
žety s elastanem, zdrsněná vnitřní 
strana, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 5 € 12,20/Kč 325,-

JN 793
James & Nicholson 02.0793
Dámská raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, kulatý 
výstřih, krční lemovka, manžety s
elastanem, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 12,20/Kč 325,-

 JN 8022
James & Nicholson 02.8022
Pánská raglánová mikina
300g/m², 85% česaná prstencová
bio bavlna, 15% polyester, french
terry
Kulatý výstřih, límec a manžety na 
rukávech s elastanem, krční lemov-
ka, etiketa na krku, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 1 € 26,30/Kč 695,-

JN 8021
James & Nicholson 02.8021
Dámská raglánová mikina
300g/m², 85% česaná prstencová
bio bavlna, 15% polyester, french
terry
Lehce vypasovaný střih, kulatý 
výstřih, límec a manžety na rukávech 
s elastanem, krční lemovka, etiketa
na krku, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 26,30/Kč 695,-

 JN 8024
James & Nicholson 02.8024
Pánská raglánová mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová
bio bavlna, 15% polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, manže-
ty s elastanem, klokaní kapsa, boční 
dělící švy v přední části, zdrsněná
vnitřní strana, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

JN 8023
James & Nicholson 02.8023
Dámská raglánová mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná prstencová
bio bavlna, 15% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá 
kapuce se šňůrkou, manžety s
elastanem, klokaní kapsa, boční 
dělící švy v přední části, zdrsněná
vnitřní strana, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-



 JN 755 
James & Nicholson | 02.0755

 JN 756 
James & Nicholson | 02.0756

JNJNJ 777777776 
Jameameesss & Nicholsooo n | 02.077666

JNNJN 7777775555
JameJames & s & NichNichccNichc olsoolsools n |n || 02.002.002 77577

JNJNNN 77777 88
Jameameamemea &s &s & s & NichNicholsoolsooon |n |n |n |nn | 02.002.077777777877

JJNJNNN 7777777
JameJameames &s & Nichholsoolson |n 02.002.002.077777

NEW NEW

white

black

graphite

dark grey

grey heather

ash

brown

olive

dark green

lime green

yellow

gold yellow

orange

pink

red

wine

sky blue

royal

dark royal

navy

petrol

turquoise

white/navy

black/white

grey heather/
white

red/white

royal/white

navy/white

white/navy

black/white

grey heather/
white

red/white

royal/white

navy/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 755
James & Nicholson 02.0755
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá
kapuce se šňůrkou, krční lemovka,
manžety s elastanem, klokaní 
kapsa, zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 23,80/Kč 630,-

JN 756
James & Nicholson 02.0756
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční 
lemovka, manžety s elastanem, klo-
kaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 5 € 23,80/Kč 630,-

JN 776
James & Nicholson 02.0776
Pánská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
2-vrstvá kapuce s vnitřní stranou v
kontrastní barvě, pletené manžety s 
elastanem, YKK kovový zip, klokaní 
kapsa, pruh v kontrastní barvě na 
manžetách rukávů a v pase, zdrsně-
ná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,-/Kč 1085,-

JN 775
James & Nicholson 02.0775
Dámská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá
kapuce s vnitřní stranou v kontrastní 
barvě, pletené manžety s elastanem,
YKK kovový zip, klokaní kapsa, pruh
v kontrastní barvě na manžetách
rukávů a v pase, zdrsněná vnitřní 
strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 41,-/Kč 1085,-

JN 778
James & Nicholson 02.0778
Pánská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
2-vrstvá kapuce s vnitřní stranou v
kontrastní barvě, pletené manžety 
s elastanem, klokaní kapsa, pruh v
kontrastní barvě na manžetách ruká-
vů a v pase, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

JN 777
James & Nicholson 02.0777
Dámská klubová mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá
kapuce s vnitřní stranou v kontrastní 
barvě, pletené manžety s elastanem,
klokaní kapsa, pruh v kontrastní bar-
vě na manžetách rukávů a v pase,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 890,-



 JN 355 
James & Nicholson | 02.0355

 JN 354 
James & Nicholson | 02.0354

 JN 46
James & Nicholson | 02.0046

JNJN 52252 
JaJameJameJam s &s & NichNichchc olsoolsoolsoson | n |nn | 02.00202 0520520522

 JN 58
James & Nicholsonn | 02.000058

JN 352 
James & Nicholson | 02.0352

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/carbon black/red

carbon/orange sport grey/navy

grey heather/
p ppurple olive/lime green

fern green/
g pgraphite red/carbon

azure/navy navy/aqua

navy/red

white

black

grey heather

red

royal

navy

white

black

grey heather

stone

brown

olive

red

burgundy

blue

royal

navy

white

black

carbon

sport grey

red

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

 JN 355
James & Nicholson 02.0355
Pánská bunda Doubleface
380g/m², vnější strana: 55%
polyester, 45% bavlna, single jersey,
uvnitř: mikrofleece
Kapuce s ochranou brady, připojené 
rukávy, elastické manžety na ruká-
vech a spodním lemu, klokaní kapsa,
ploché švy, šňůrka, zip a vnitřní 
strana v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 45,-/Kč 1195,-

JN 354
James & Nicholson 02.0354
Dámská bunda Doubleface
380g/m², vnější strana: 55%
polyester, 45% bavlna, single jersey,
uvnitř: mikrofleece
Vypasovaný střih, kapuce s
ochranou brady, připojené rukávy, 
elastické manžety na rukávech a
spodním lemu, klokaní kapsa, ploché 
švy, šňůrka, zip a vnitřní strana v 
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 45,-/Kč 1195,-

 JN 46
James & Nicholson 02.0046
Pánská mikina
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, manžety s elastanem, boční 
kapsy se zipem, dvojité švy zaručují 
delší životnost, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, zdrsněná vnitřní strana, 
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 40,-/Kč 1055,-

JN 52
James & Nicholson 02.0052
Dámská mikina
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti,
manžety s elastanem, boční kapsy
se zipem, dvojité švy zaručují 
delší životnost, 3-vrstvá kvalitní 
teplákovina, zdrsněná vnitřní strana, 
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 39,50/Kč 1050,-

 JN 58
James & Nicholson 02.0058
Mikina
300g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, enzymaticky prané, french
terry
Krční lemovka, žebrovaný úplet 
v pase s elastanem, 2 zasouvací 
kapsy, dvojité švy na krku, rukávech 
a v pase
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,-/Kč 850,-

JN 352
James & Nicholson 02.0352
Mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, enzymaticky prané, french
terry
Stojatý límec, krční lemovka, elas-
tické žebrované manžety na krku,
okraji rukávů a na spodním lemu,
ploché švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-



JN 9963
James & NichN olson | 02.0963

JNJNJN 99969622222
JameJameJamess s & & NichNicholsolsolsoolson |n | 02.002.0962962

JN 42 
James & Nicholson | 02.0042

JNNN 535353535
JameJ s & Nicicichichicci oolsoson |n | 02.002.0053053

JN 59 
James & Nicholson | 02.0059

 JN 5959599KKK 
JameJames & NichNicNichNicholsoooon | 02.0059K

off  white/grey 
heather

black/grey 
heather

grey melange/
ynavy green/navy

dark orange/
ynavy red/grey heather

cobalt/grey 
heather navy/cobalt

white

black

grey heather

red

royal

navy

white black

grey heather stone

brown olive

red burgundy

blue royal

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

JN 963
James & Nicholson 02.0963
Pánská mikina s kapucí 
„Lifestyle“
280g/m², 80% česaná prstencová
bavlna, 20% polyester
2-vrstvá kapuce a šňůrka v kon-
trastní barvě, manžety s elastanem, 
klokaní kapsa, ploché švy tón v
tónu, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,-/Kč 930,-

JN 962
James & Nicholson 02.0962
Dámská mikina s kapucí 
„Lifestyle“
280g/m², 80% česaná prstencová
bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá
kapuce a šňůrka v kontrastní barvě, 
manžety s elastanem, klokaní kapsa,
ploché švy tón v tónu, zdrsněná
vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,-/Kč 930,-

JN 42
James & Nicholson 02.0042
Pánská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
2-vrstvá kapuce se šňůrkou,
krční lemovka se vzorem rybí kosti, 
manžety s elastanem, klokaní kapsa,
dvojité švy zaručují delší životnost,
3-vrstvá kvalitní teplákovina, zdrs-
něná vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 40,-/Kč 1060,-

JN 53
James & Nicholson 02.0053
Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá
kapuce se šňůrkou, krční lemovka 
se vzorem rybí kosti, manžety s
elastanem, klokaní kapsa, dvojité
švy zaručují delší životnost, 3-vrstvá
kvalitní teplákovina, zdrsněná vnitřní 
strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 40,-/Kč 1065,-

JN 59
James & Nicholson 02.0059
Mikina s kapucí
300g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, enzymaticky prané, french
terry
2-vrstvá kapuce s žerzejovou
podšívkou a šňůrkou, krční lemovka,
raglánový rukáv, manžety s elasta-
nem, 2 boční kapsy, dvojité švy na
rukávech a v pase
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 34,-/Kč 905,-

JN 59K
James & Nicholson 02.059K
Dětská mikina s kapucí
300g/m², 100% česaná prstencová
bavlna, enzymaticky prané, french
terry
2-vrstvá kapuce s žerzejovou pod-
šívkou bez šňůrky, krční lemovka,
raglánový rukáv, manžety s elasta-
nem, 2 boční kapsy, dvojité švy na
rukávech a v pase
  XS          S          M          L         
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL        XXL
146/152   158/164

30 1 € 27,20/Kč 720,-



 K465 
Kariban | 20.K465

 K446 
Kariban | 20.K446

 K453 
Kariban | 20.K453

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/fi ne grey black/yellow black/red black/fi ne grey dark grey/black oxford grey/navy

light kelly green/white orange/white red/white fuchsia/fi ne grey purple/oxford grey sky blue/white

light royal blue/yellow light royal blue/white tropical blue/white navy/fi ne grey navy/red*

white/
g yfi ne grey

black/
g yfi ne grey

black/
yyellow black/red oxford grey/

ynavy
light kelly

ggreen/white red/white

fuchsia/
g yfi ne grey

purple/ox-
g yford grey

sky blue/
white

light royal 
blue/white

light royal
yblue/yellow

navy/fi ne
g ygrey navy/red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K446
Kariban 20.K446
Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůrkou, žebrované
manžety na rukávech a v pase, klokaní kapsa s přístupem na
sluchátka, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 22,20/Kč 590,-

K465
Kariban 20.K465
Dámská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Vypasovaný střih, podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůr-
kou, žebrované manžety na rukávech a v pase, klokaní kapsa s 
přístupem na sluchátka, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5   € 22,20/Kč 590,-

K453
Kariban 20.K453
Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Podšitá kapuce v kontrastní barvě, žebrované manžety na
rukávech a v pase, klokaní kapsa s přístupem na sluchátka,
zdrsněná vnitřní strana
  6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 5 € 22,80/Kč 605,-

* tato barva dostupná 
jen u 20.K465 (dám-
ská varianta)



 K497 
Kariban | 20.K497

 K4000300  
Kariban | 20.4003

K480 
Kariban | 20.K480

K481 
Kariban | 20.K481

K4K484 8
Karibanan | 20.K4848844444

K4KK 85 
Kariiibanb | 20.K485

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

black/white black/red

oxford grey/
white

oxford grey/
black

red/white wine/oxford grey

light royal/white navy/white

oxford grey/
ynavy/white

navy/oxford
g ygrey/white

sage black storm grey grey heather mossy green red wine heather ocean blue heather french navy heather navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Unisex fleecová bunda „Teddy“
320g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Keprová krční lemovka, vsazené rukávy v kontrastní barvě, patentky v kontrastní barvě, 2 
boční kapsy s lemováním v kontrastní barvě, pruh v kontrastní barvě na límci, rukávech a
manžetách v žebrovaném úpletu, závěsné poutko, 3-vláknový kartáčovaný fleece, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 29,70/Kč 785,-

Unisex univerzitní bunda „Teddy“
320g/m², 70% bavlna, 30% polyester
3-dílná kapuce s žerzejovou podšívkou, stahovací šňůrka v kontrastní barvě, keprová krční 
lemovka, zapínání na patentky, 2 boční kapsy s lemováním v kontrastní barvě, pruh v kon-
trastní barvě na límci, rukávech a manžetách v žebrovaném úpletu, závěsné poutko, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 36,-/Kč 960,-

Pánská raglánová mikina z bio bavlny
300g/m², 80% OCS smíšená certifikovaná
bio bavlna, 20% polyester, french terry
Malá V-vložka na límci, krční lemovka, 
raglánový rukáv, široké žebrované manžety
ve výstřihu, na rukávech a lemu, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 19,20/Kč 510,-

Dámská raglánová mikina z bio bavlny
300g/m², 80% OCS smíšená certifikovaná 
bio bavlna, 20% polyester, french terry
Vypasovaný střih, malá V-vložka na límci,
krční lemovka, raglánový rukáv, široké 
žebrované manžety ve výstřihu, na rukávech
a lemu, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 19,20/Kč 510,-

Pánská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 80% OCS certifikovaná bio bavl-
na, 20% polyester
Podšitá kapuce se šňůrkou, krční lemovka,
široké žebrované manžety ve výstřihu, 
na rukávech a lemu, kovový zip, 2 boční 
kapsy, výstup pro sluchátka na kapse a krku,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 27,50/Kč 730,-

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 80% OCS certifikovaná bio bavl-
na, 20% polyester, grey heather: 70% OCS 
certifikovaná bio bavlna, 30% viskóza
Vypasovaný střih, podšitá kapuce se šňůrkou,
krční lemovka, široké žebrované manžety 
na rukávech a lemu, kovový zip, 2 boční 
kapsy, výstup pro sluchátka na kapse a krku, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 23,60/Kč 625,-



 K438 
Kariban | 20.K438

 K495
Kariban | 20.K495

 K471 
Kariban | 20.K471

K4444994 
Kariban aan a | 20.K4944

 K493 
Kariban | 20.K493

h f bh ffh ffhmateriál tričkaT-Shirt fabricT-Shirt fabricT-Shirtstoff T-Shirtstoff T-Shirtstoff T-Shirtstoff T-Shirtstoff T-Shirtstoff T-Shirtstoff 

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

oxford grey

red

light royal blue

navy

off  white

light grey 
heather

off  white

mellow yellow

navy

light grey 
heather

navy

oxford grey

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

 K438
Kariban 20.K438
Mikina s kapucí
180g/m², 100% enzymaticky praná
česaná bavlna, uvnitř: french terry, 
oxford grey: 10% viskóza
Kapuce bez podšívky se šňůrkou a 
krční lemovkou v kontrastní barvě, 
lem ze stejné látky, 2 klokaní kapsy, 
lehká látka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 21,60/Kč 570,-

K495
Kariban 20.K495
Piqué mikina z bio bavlny
280g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, french terry
Kulatý výstřih, raglánový rukáv, pod-
šité žebrované manžety na rukávech
a manžetách, piqué úplet, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 28,50/Kč 755,-

Dámská nadměrná mikina
270g/m², 91% bavlna, 9% polyester, light grey heather:
87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza, french terry
Široký ležérní střih, velký výstřih, krční lemovka se vzorem
rybí kosti, neolemované zakončení dole, dvojité švy na 
manžetách
S/M – L/XL

20 5 € 18,10/Kč 480,-

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
270g/m², 91% OCS certifikovaná bio bavlna, 9% polyester, 
french terry
Ležérní střih, kapuce s žerzejovou podšívkou, keprová krční 
lemovka, vsazené rukávy, žebrovaný úplet na manžetách a
lemu, neutrální velikostní štítek
S/M – L/XL

20 1 € 27,40/Kč 725,-

Bio mikinové šaty
270g/m², 91% OCS certifikovaná bio bavlna, 9% polyester, 
light grey melange: 87% bavlna, 9% polyester, 4% viskóza, 
french terry
Kulatý výstřih, raglánový rukáv, žebrovaný úplet na man-
žetách rukávů a manžetách, 2 boční kapsy s lemováním,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

15 1 € 30,-/Kč 795,-



KVKVKVKV23302 6
KariKK bann | 20.2306

KVKVKVKV2300077
KariKarKKaKa ban | 22000..23023077

KV22312312 55
Kariiban | 20| 20.23.2315

K4442 
Kariban aa | 20.K442

K44343
Kariban | 2| 20.K444433

K4444444
Kariban | 220202 .K444
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská vintage mikina s kapucí
350g/m², 80% bavlna, 20% polyester, ash heather: 79% 
bavlna, 20% polyester, 1% viskóza, soft-touch
Podšitá kapuce, šňůrka v kontrastní barvě, dvojitá krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, pletené manžety na rukávech
a lemu, kovový zip, klokaní kapsy, speciální úprava pro 
dosažení sepraného vzhledu - tento proces vede k barevným 
odchylkám, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 54,50/Kč 1445,-

Dámská vintage mikina s kapucí
350g/m², 80% bavlna, 20% polyester, ash heather: 79%
bavlna, 20% polyester, 1% viskóza, soft-touch
Podšitá kapuce, šňůrka v kontrastní barvě, dvojitá krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, pletené manžety na rukávech
a lemu, kovový zip, klokaní kapsy, speciální úprava pro 
dosažení sepraného vzhledu - tento proces vede k barevným 
odchylkám, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

16 1 € 47,50/Kč 1265,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 100% bavlna, french terry
Podšitá kapuce zkřížená na přední straně, boční pletené 
manžety, pletenina na kapuci, rukávech a manžetách, klokaní 
kapsa, speciální úprava pro dosažení sepraného vzhle-
du - tento proces vede k barevným odchylkám, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1 € 43,50/Kč 1155,-

Mikina z těžké bavlny
360g/m², 80% předepraná prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, silikonové praní
Kulatý výstřih s žebrovaným pleteným límcem a s detailem
křížového stehu, vnitřní strana krční lemovky v kontrastní 
barvě, vsazené rukávy, široké žebrované manžety na ruká-
vech a lemu, LSF (low shrinkage fleece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 35,-/Kč 920,-

Mikina s kapucí z těžké bavlny
360g/m², 80% předepraná prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, silikonové praní
Ležérní střih, límcová vsadka a kapuce v kontrastní barvě
(šedá), 2-vrstvá kapuce, vsazené rukávy, široké žebrované 
manžety na rukávech a lemu, klokaní kapsa, LSF (low shrink-
age fleece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 43,50/Kč 1155,-

Těžká bunda s kapucí
360g/m², 80% předepraná prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, silikonové praní
Límcová vsadka a kapuce v kontrastní barvě (šedá), 2-vrstvá
kapuce, vsazené rukávy, široké žebrované manžety na
rukávech a lemu, YKK zip, klokaní kapsy, LSF (low shrinkage
fleece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 48,50/Kč 1280,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 M73
Mantis 70.0073
Pánská mikina s kapucí „Super-
star“
330g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, broušený povrch (tzv. 
broskvová slupka)
3-dílná kapuce s vaflovou vnitřní 
podšívkou, přírodně barevná
plochá bavlněná šňůrka, dvojitá
krční lemovka, raglánový rukáv, 
2x2 žebrovaný úplet na rukávech a
v pase s elastanem, klokaní kapsa,
ploché švy, zdrsněná vnitřní strana, 
štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 29,70/Kč 790,-

M74
Mantis 70.0074
Dámská mikina s kapucí „Super-
star“
330g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, broušený povrch (tzv. 
broskvová slupka)
Lehce vypasovaný střih, 3-dílná 
kapuce s vaflovou vnitřní podšívkou,
přírodně barevná plochá bavlněná
šňůrka, dvojitá krční lemovka, ra-
glánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet 
na rukávech a v pase s elastanem,
klokaní kapsa, ploché švy, zdrsněná 
vnitřní strana, štítek TearAway
S – M – L – XL

20 5 € 25,70/Kč 680,-

 M194
Mantis 70.0194
Mikina
280g/m², 80% OCS smíšená bio
bavlna, 20% recyklovaný polyester 
(rPET), heather grey melange:
71% bio bavlna, 21% recyklovaný
polyester (rPET), 8% viskóza,
french terry
Žebrovaný pletený límec, krční 
lemovka se vzorem rybí kosti, připo-
jené rukávy, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 25,30/Kč 670,-

M128
Mantis 70.0128
Dámská mikina „Flash Dance“
280g/m², 80% OCS certifikovaná
bio bavlna, 20% recyklovaný po-
lyester, heather grey melange: 85% 
bavlna, 8% polyester, 7% viskóza, 
french terry
Široký ležérní střih, široký výstřih
padající přes rameno s otevřenými
okraji, 3/4 raglánový rukáv se 
zahnutými okraji, rovný lem s dvoji-
tými švy, štítek TearAway
S – M – L – XL

30 5 € 22,30/Kč 590,-



 Nelson Men 
NEOBLU | 24.3194

 Nelson Women 
NEOBLU | 24.3195

 Nicholas Men 
NEOBLU | 24.3196

 Nicholas Women 
NEOBLU | 24.3197

NEW NEW

NEW NEW

grey melange

night blue

deep black

grey melange

night blue

deep black

grey melange

night blue

deep black

grey melange

night blue

129

Sp
or

ts
 &

O
ut

do
or

Tr
ad

iti
on

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ca

ps
 &

 H
at

s
Ac

ce
ss

or
ie

s
Sw

ea
ts

N
EO

BL
U

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

Nelson Men
NEOBLU 24.3194
Pánská raglánová mikina
400g/m², 85% bavlna, 15%
polyester, french terry
Kulatý výstřih, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech
a lemu, žerzejová půlměsícová
podsádka
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 27,20/Kč 720,-

Nelson Women
NEOBLU 24.3195
Dámská raglánová mikina
400g/m², 85% bavlna, 15%
polyester, french terry
Kulatý výstřih, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech
a lemu, žerzejová půlměsícová
podsádka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 27,20/Kč 720,-

Nicholas Men
NEOBLU 24.3196
Pánská mikina s kapucí
400g/m², 85% česaná bavlna, 15%
polyester, french terry
Kapuce se stahovací šňůrkou, krční 
lemovka, žebrované manžety na
rukávech a lemu, klokaní kapsa, půl-
měsícová podsádka na zadní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 34,-/Kč 905,-

Nicholas Women
NEOBLU 24.3197
Dámská mikina s kapucí
400g/m², 85% česaná bavlna, 15%
polyester, french terry
Kapuce se stahovací šňůrkou, krční 
lemovka, žebrované manžety na
rukávech a lemu, klokaní kapsa, půl-
měsícová podsádka na zadní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 34,-/Kč 905,-



 O83101 
Neutral | 77.8311

 O63101 
Neutral | 77.6311

 O13101 
Neutral | 77.1301

 O83301 
Neutral | 77.8331

 O63301 
Neutral | 77.6331

 O13301 
Neutral | 77.1331
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, fair trade
Ležérní střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka,
žebrované manžety na rukávech a lemu, klokaní kapsa,
zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,50/Kč 1015,-

Pánská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, fair trade
Ležérní střih, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, 
žebrované manžety na rukávech a lemu, klokaní kapsa,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 38,50/Kč 1015,-

Dětská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, raglánový rukáv, žebrované
manžety na rukávech a lemu, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní 
strana
92/98 – 104/110 – 116/122 – 128/134 – 140/146 –
152/158

50 5 € 31,50/Kč 835,-

Dámská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, žebrované man-
žety na rukávech a lemu, YKK zip, klokaní kapsa, zdrsněná
vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 44,50/Kč 1180,-

Pánská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce se šňůrkou, krční lemovka, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech a lemu, YKK zip, klokaní 
kapsa, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 44,50/Kč 1180,-

Dětská mikina s kapucí z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, fair trade
2-vrstvá kapuce bez šňůrky, žebrované manžety na rukávech
a lemu, YKK zip, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana
92/98 – 104/110 – 116/122 – 128/134 – 140/146 –
152/158

50 5 € 37,50/Kč 990,-



 O63001 
Neutral | 77.6301

 O33001 
Neutral | 77.3301

 O73501 
Neutral | 77.7301
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

O63001
Neutral 77.6301
Unisex bio raglánová mikina
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, fair trade
Ležérní střih, krční lemovka, raglá-
nový rukáv, žebrované manžety na 
rukávech a lemu, zdrsněná vnitřní 
strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 5 € 31,-/Kč 825,-

O33001
Neutral 77.3301
Dětská raglánová mikina z bio
bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, fair trade
Krční lemovka, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech a
lemu, zdrsněná vnitřní strana
92/98 – 104/110 – 116/122 –
128/134 – 140/146 – 152/158

50 5 € 23,-/Kč 610,-

O73501
Neutral 77.7301
Unisex bio mikina
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, fair trade
Krční lemovka, raglánový rukáv, 
žebrované manžety na rukávech a
lemu, skrytý YKK zip, 2 boční kapsy,
zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 47,50/Kč 1260,-



 5290 
Promodoro | 40.5290

 5295 
Promodoro | 40.5295

 5099 
Promodoro | 40.5099

 2199 
Promodoro | 40.2199
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 5290
Promodoro 40.5290
Pánská mikina
320g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Stojatý límec, manžety a lem s 
elastanem, plný skrytý zip tón
v tónu, 2 boční kapsy se zipem,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

25 1 € 36,-/Kč 960,-

5295
Promodoro 40.5295
Dámská mikina
320g/m², 100% česaná prstencová
bavlna
Stojatý límec, manžety a lem s 
elastanem, plný skrytý zip tón
v tónu, 2 boční kapsy se zipem,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 35,50/Kč 945,-

 5099
Promodoro 40.5099
Pánská mikina
320g/m², 100% česaná prsten-
cová bavlna, ash: 99% bavlna, 1% 
viskóza, sports grey: 89% bavlna,
11% viskóza
Výstřih, manžety na rukávech a lem
s elastanem, zdrsněná vnitřní strana,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

25 1 € 27,50/Kč 730,-

2199
Promodoro 40.2199
Pánská mikina
280g/m², 80% česaná prstencová
bavlna, 20% polyester, ash: 82% 
bavlna, 17% polyester, 1% viskóza, 
sports grey: 75% bavlna, 17%
polyester, 8% viskóza
Vypasovaný střih, manžety na vý-
střihu, rukávech a lemu s elastanem,
dvojité švy, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 20,90/Kč 555,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

1650
Promodoro 40.1650
Pánská mikina s kapucí X.O
280g/m², 70% česaná prstencová bavlna,
30% polyester, heather grey: 62% bavlna,
33% polyester, 5% viskóza, heather black:
52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, ploché švy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 35,-/Kč 925,-

1751
Promodoro 40.1751
Dámská mikina s kapucí X.O
280g/m², 70% česaná prstencová bavlna,
30% polyester, heather grey: 62% bavlna,
33% polyester, 5% viskóza, heather black:
52% bavlna, 48% polyester
Vypasovaný střih, ploché švy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 32,50/Kč 855,-

Pánská mikina s kapucí „Kasak“
250g/m², 60% česaná prstencová bavlna, 40% polyester,
uvnitř zdrsněný molton
Vysoký zkřížený límec s 2-vrstvou kapucí, vsazené rukávy,
zesílené ramenní švy, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 27,10/Kč 720,-

Dámská mikina s kapucí „Kasak“
250g/m², 60% česaná prstencová bavlna, 40% polyester, 
uvnitř zdrsněný molton
Vysoký zkřížený límec s 2-vrstvou kapucí, vsazené rukávy, 
zesílené ramenní švy, zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

20 1 € 26,10/Kč 690,-

Pánská mikina „Troyer“
320g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Manžety a lem s elastanem, zip bez niklu na límci, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,-/Kč 1005,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Rovný střih, 3-vrstvá textilní konstrukce, 2-vrstvá kapuce se 
šňůrkou, plochá šňůrka, krční lemovka, okraje rukávů a lem,
ležérní žebrované manžety na rukávech a lemu, krycí švy na
průramcích, ramenní švy odsazené dopředu, jemný měkký
povrch, přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 3 € 28,90/Kč 765,-

Dámská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Vypasovaný střih, 3-vrstvá textilní konstrukce, 2-vrstvá
kapuce se šňůrkovým tunelem, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, úzké rukávy s ramenními švy odsazenými dopředu,
krycí švy na průramcích, manžetách a lemu, ploché široké 
stahovací šňůrky s očky, přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 28,90/Kč 765,-

Dětská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Rovný střih, 3-vrstvá textilní konstrukce, 2-vrstvá kapuce bez 
stahovacích šňůrek, krční lemovka se vzorem rybí kosti, široce 
střižený lem a manžety s elastanem, klokaní kapsa, zdrsněná
vnitřní strana, lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 3 € 23,50/Kč 625,-

262M
Russell  10.262M
Mikina Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Rovný střih, 3-vrstvá textilní konstrukce, krční lemovka,
ležérní žebrované manžety na rukávech a lemu, krycí švy na 
průramcích, manžetách a lemu, jemný měkký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 21,-/Kč 560,-

271B
Russell   10.271B
Dětská raglánová mikina
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
3-vrstvá textilní konstrukce, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, raglánový rukáv, 1x1 žebrovaný pas a okraje rukávů
s elastanem, krycí švy na průramcích, manžetách a lemu,
zdrsněná vnitřní strana, lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 3 € 17,55/Kč 465,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Rovný střih se štíhlejšími rameny a rukávy, 3-vrstvá textilní 
konstrukce, 2-vrstvá kapuce se širokou šňůrkou a očkem, 
krční lemovka se vzorem rybí kosti, ležérní manžety, skrytý 
YKK zip v antickém mosazném vzhledu, krycí švy na průram-
cích a lemech, ramenní švy odsazené dopředu, jemný povrch,
přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 3 € 34,50/Kč 910,-

Dámská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, rovný střih se štíhlejšími rameny 
a rukávy, 3-vrstvá textilní konstrukce, 2-vrstvá kapuce se 
širokou šňůrkou a očkem, krční lemovka se vzorem rybí kosti, 
ležérní manžety, skrytý YKK zip v antickém mosazném vzhle-
du, krycí švy na průramcích a lemech, ramenní švy odsazené
dopředu, jemný povrch, přístup pro sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 34,50/Kč 910,-

Dětská mikina s kapucí Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Rovný střih, 3-vrstvá textilní konstrukce, 2-vrstvá kapuce bez
stahovacích šňůrek, krční lemovka se vzorem rybí kosti, volně
vykrojený lem a manžety s elastanem, skrytý YKK zip, boční 
kapsy, lze sušit v sušičce
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 3 € 29,80/Kč 790,-

 267M
Russell 10.267M
Pánská mikina Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna (3-vrstvá teplákovina)
Rovný střih, odsazený kadetový límec, krční lemovka se vzo-
rem rybí kosti, lem a manžety jsou široce střižené, skrytý YKK 
zip v antickém stříbrném vzhledu, našité kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 35,50/Kč 945,-

 267F
Russell   10.267F
Dámská mikina Authentic
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester, 
vnější materiál: 100% bavlna (3-vrstvá teplákovina)
Ženský střih, odsazený kadetový límec, krční lemovka se 
vzorem rybí kosti, volnější lem a manžety, skrytý YKK zip, 
boční kapsy
XS – S – M – L – XL

24 3 € 35,50/Kč 945,-



262660M0MM0M
Russssssssell ellell eel | 10| 10| 10| 10.260.260.260.26 MM

 261F 
Russell | 10.26161FF

26222 1M 
RussRusRussR ssssell | 10.261M

262663M33
RussRussRuRusss ell | 10| 10| 10 10| .26.26.263.2636 MMMMMM

26663F3F3
RRuusussellllll | 10| 10| 0.263.2632632 FFF

e a ge eate a ge eate a ge eate a ge eatmelírovaná mikinaMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange Sweat
e a ge eate a ge eate a ge eatmelírovaná mikinaMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange Sweat

e a ge eate a ge eate a ge eatmelírovaná mikinaMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange Sweat

e a ge eate a ge eate a ge eatmelírovaná mikinaMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange SweatMelange Sweat

carbon melange brick red melange

burgundy melange ocean melange indigo melange

136

Sw
ea

ts
RU

SS
EL

L

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

Melírovaná mikina Authentic
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, carbon
melange: 77% bavlna, 23% polyester
Rovný střih, V-vložka se švem na límci, krční lemovka se
vzorem rybí kosti, půlměsícová podsádka na krku, manžety
a pas s elastanem, krycí švy na průramcích, manžetách a
lemu, dopředu posunuté ramenní švy, 3-vrstvá konstrukce,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 26,-/Kč 690,-

Dámská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, carbon
melange: 77% bavlna, 23% polyester
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
plochá šňůrka, krční lemovka se vzorem rybí kosti, půlměsí-
cová podsádka na krku, manžety a pas s elastanem, vsazená
klokaní kapsa, krycí švy na průramcích, manžetách a lemu,
dopředu posunuté ramenní švy, 3-vrstvá konstrukce, přístup 
pro sluchátka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

24 3 € 34,50/Kč 910,-

Pánská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, carbon 
melange: 77% bavlna, 23% polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, plochá 
šňůrka, krční lemovka se vzorem rybí kosti, půlměsícová
podsádka na krku, manžety a pas s elastanem, vsazená
klokaní kapsa, krycí švy na průramcích, manžetách a lemu,
dopředu posunuté ramenní švy, 3-vrstvá konstrukce, přístup 
pro sluchátka, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 34,50/Kč 910,-

263M
Russell 10.263M
Pánská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% česaná prstencová bavlna, 21% polyester, 
4% viskóza, carbon melange: 77% bavlna, 23% polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, plochá 
šňůrka, krční lemovka se vzorem rybí kosti, půlměsícová
podsádka na krku, pas a manžety s elastanem, skrytý YKK zip,
vsazená klokaní kapsa, krycí švy na průramcích, manžetách
a lemu, 3-vrstvá konstrukce, přístup pro sluchátka, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 40,-/Kč 1060,-

263F
Russell 10.263F
Dámská melírovaná mikina s kapucí Authentic
280g/m², 75% česaná prstencová bavlna, 21% polyester, 
4% viskóza, carbon melange: 77% bavlna, 23% polyester
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, plo-
chá šňůrka, krční lemovka se vzorem rybí kosti, půlměsícová
podsádka na krku, pas a manžety s elastanem, skrytý YKK zip,
vsazená klokaní kapsa, krycí švy na průramcích, manžetách
a lemu, 3-vrstvá konstrukce, přístup pro sluchátka, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

24 3 € 38,50/Kč 1015,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

762M
Russell 10.762M
Raglánová mikina
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
Kulatá pletenina, krční lemovka,
raglánové rukávy, žebrovaný úplet
na límci, manžetách a lemu, povlak
odolný vůči skvrnám SpotShield™
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 19,10/Kč 505,-

762B
Russell 10.762B
Dětská raglánová mikina
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
Kulatá pletenina, pletené manžety
na rukávech a lemu, povlak odolný
vůči skvrnám SpotShield™
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 15,10/Kč 400,-

575M
Russell 10.575M
Mikina s kapucí
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce se
šňůrkou, plochá šňůrka, krční 
lemovka, pletené manžety na ru-
kávech a lemu, klokaní kapsa se
zesílenými švy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 24,20/Kč 640,-

575B
Russell 10.575B
Dětská mikina s kapucí
295g/m², 50% česaná prstencová
bavlna, 50% polyester
2-vrstvá kapuce bez šňůrky,
krční lemovka, pletené manžety na 
rukávech a lemu, klokaní kapsa se
zesílenými švy
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 6 € 20,10/Kč 530,-
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BIO
ORGANIC

white black dark olive stone natural burgundy aqua french navy

white

black

convoy grey

burgundy

french navy

white black convoy grey grey marl silver marl pink marl red marl blue marl french navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 208M
Russell 10.208M
Unisex mikina z bio bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, keprové froté
Krční lemovka se vzorem rybí kosti 
tón v tónu, žebrované manžety a 
pas s Lycrou®, nášivka přes pas, lze
nosit oboustranně, reverzibilní, ne-
zdrsněná, malý rozparek na vnitřním
pasu skrývá velikostní štítek a štítek
s pokyny pro péči o prádlo, bez
štítku na krku, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 31,-/Kč 815,-

209M
Russell 10.209M
Unisex mikina s kapucí z bio
bavlny
300g/m², 100% česaná prstencová
bio bavlna, keprové froté
Vysoký límec s kapucí v provedení 
ze tří částí s měkkou podšívkou,
robustní šňůrky u kapuce z 100% 
bavlny s konci v kontrastní barvě,
krční lemovka se vzorem rybí kosti 
tón v tónu, půlměsícová podsádka 
na krku, manžety a pas s elastanem,
našité kapsy, dvojité krycí švy, nášiv-
ka přes pas, nezdrsněná, neutrální 
velikostní štítek, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 43,50/Kč 1155,-

Pánská mikina s kapucí „HD“
255g/m², 65% polyester, 35% česaná prstencová bavlna, 
french terry
Vypasovaný střih, kapuce s žerzejovou podšívkou a šňůrkou,
krční lemovka v kontrastní barvě, pas a rukávy s překrývající-
mi se švy, odnímatelný nalepovací štítek v oblasti krku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 34,-/Kč 900,-

Dámská mikina s kapucí „HD“
255g/m², 65% polyester, 35% česaná prstencová bavlna, 
french terry
Vypasovaný střih, kapuce s žerzejovou podšívkou a šňůrkou,
krční lemovka v kontrastní barvě, pas a rukávy s překrývající-
mi se švy, odnímatelný nalepovací štítek v oblasti krku
XS – S – M – L – XL

24 3 € 32,-/Kč 850,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester,
vnější materiál: 100% bavlna (3-vrstvá teplákovina)
Odsazený kadetový límec, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti, volně vykrojený lem a manžety s elastanem, skrytý YKK 
zip, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 33,-/Kč 880,-



 Stellar 
SOL'S | 25.3568

 Stellar Kids 
SOL'S | 25.3576

 Comet 
SOL'S | 25.3574

 Space 
SOL'S | 25.3567

NEW NEW

NEW NEW

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

white

black

charcoal 
melange

grey melange

khaki

bottle green

burnt orange

red

burgundy

pale pink

blue

french navy

white

black

grey melange

burnt orange

red

pale pink

blue

french navy

white

black

deep charcoal

grey melange

bottle green

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal 
melange

grey melange

khaki

bottle green

burnt orange

red

burgundy

pale pink

blue

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

Stellar
SOL'S 25.3568
Unisex bio raglánová mikina s
kapucí
280g/m², 80% OCS certifikova-
ná bio bavlna, 20% recyklovaný
polyester
Rovný střih, 2x2 žebrovaný úplet na 
límci, manžetách a lemu, kapuce s
podšívkou z jednoduchého žerzeje,
šňůrka tón v tónu, půlměsícová
podsádka na krku, krční lemovka,
raglánový rukáv, klokaní kapsa, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 30,50/Kč 815,-

Stellar Kids
SOL'S 25.3576
Dětská bio raglánová mikina s
kapucí
280g/m², 80% OCS certifikova-
ná bio bavlna, 20% recyklovaný
polyester
Rovný střih, kapuce s podšívkou z
jednoduchého žerzeje, půlměsícová
podsádka na krku, krční lemovka,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný 
úplet na límci, manžetách a lemu,
klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní 
strana, neutrální velikostní štítek
  4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

25 5 € 20,20/Kč 535,-

Comet
SOL'S 25.3574
Bio mikina
280g/m², 80% OCS certifikova-
ná bio bavlna, 20% recyklovaný
polyester, french terry
Rovný střih, kulatý výstřih, 2x2 
žebrovaný úplet na límci, manžetách
a lemu, půlměsícová podsádka na
krku, vsazené rukávy, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

25 5 € 17,50/Kč 465,-

Space
SOL'S 25.3567
Unisex bio raglánová mikina
280g/m², 80% OCS certifikova-
ná bio bavlna, 20% recyklovaný
polyester
Rovný střih, kulatý výstřih, 2x2 
žebrovaný úplet na límci, manžetách
a lemu, půlměsícová podsádka na
krku, krční lemovka, raglánový
rukáv, zdrsněná vnitřní strana,
neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL
– 3XL

25 5 € 23,40/Kč 620,-



 New Supreme 
SOL'S | 25.3250

 Supreme 
SOL'S | 25.1178

Spppideder r 
SOL'SO S | 2525.1116686866

Slam 
SOL'S | 25.3251

Slam  KKids 
SOL'S | 2555.5.355 255

 Snake 
SOL'S | 25.7101

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

deep charcoal

fl annel grey

grey melange

ash

bottle green

kelly green

gold

orange

red

burgundy

royal blue

navy

black

grey melange

ash

orange

red

royal blue

navy

white

black

grey melange

ash

bottle green

orange

red

royal blue

french navy

white

black

dark grey

grey melange

ash

army

kelly green

lime

orange

red

fuchsia

dark purple

royal blue

french navy

white

black

grey melange

kelly green

orange

red

sky blue

navy

white

black

dark grey

grey melange

ash

army

chocolate

kelly green

lemon

orange

red

fuchsia

dark purple

sky blue

royal blue

navy

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

Unisex mikina
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Vyztužená krční lemovka, 1x1 žebrovaný úplet na rukávech,
krku a v pase s elastanem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 19,35/Kč 510,-

Unisex mikina
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyester
Klasický střih, krční lemovka, vsazené rukávy, žebrované 
manžety na krku, rukávech a lemu s elastanem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 19,35/Kč 510,-

Unisex mikina
260g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, vsazené rukávy, manžety na rukávech a lemu 
s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 10 € 13,30/Kč 350,-

Unisex mikina s kapucí
320g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Kapuze bez podšívky se šňůrkou tón v tónu, žebrovaný úplet 
v pase s elastanem, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 29,-/Kč 770,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Podšitá kapuce bez šňůrky, 1x1 žebrovaný úplet v pase s
elastanem, klokaní kapsy
  4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152 

20 5 € 21,60/Kč 570,-

Unisex mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Klasický střih, kapuce bez podšívky s barevně sladěnou šňůr-
kou, vsazené rukávy, žebrované manžety na krku, rukávech a 
lemu s elastanem, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 17,80/Kč 470,-



Sullyy 
SOL'S | 25..29900

SeSeSSeattattattttle lelelee
SOL'SOLSOL'S S |S | 25.225.29989

Silver
SOL'S | 25.47700

Scotttt
SOL'S | 25.4730

Sheeerperpa a 
SOL'S | | | | 25.025.00584584

eeeSSSS flSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa Fleece

white/navy charcoal melan-
gge/black

grey melange/
yfrench navy

grey melange/
g yburgundy french navy/red

black charcoal grey
gmelange/black abyss blue french navy/red black chocolate french navy black grey melange bud green royal blue french navy

white black charcoal 
gmelange grey melange ash red

heather 
oxblood creamy pink creamy blue royal blue heather denim french navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sully
SOL'S 25.2990
Unisex mikina
280g/m², 80% prstencová bavlna,
20% polyester, grey melange: 75%
bavlna, 20% polyester, 5% viskóza, 
heather oxblood/heather denim:
60% bavlna, 40% polyester
Malá V-vložka na límci, půlměsícová 
podsádka na krku, krční lemovka,
vsazené rukávy, 2x2 žebrovaný 
úplet na límci, manžetách a lemu,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 21,-/Kč 555,-

Seattle
SOL'S 25.2998
Unisex 2-barevná raglánová
mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna,
20% polyester, charcoal melange/
black: 60% bavlna, 40% polyester, 
grey/navy a grey/burgundy: 75% 
bavlna, 20% polyester, 5% viskóza
Podšitá kapuce se šňůrkou, krční 
lemovka, raglánový rukáv, žebro-
vané manžety na rukávech a lemu,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 31,-/Kč 820,-

Unisex mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester
Vypasovaný střih, podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůr-
kou, 1x1 žebrovaný úplet v pase s elastanem, 2 klokaní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 42,50/Kč 1125,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50% polyester, uvnitř 
zdrsněný molton
Polstrovaný skládací límec v kontrastní barvě, žebrovaný
úplet v pase s elastanem
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 32,50/Kč 865,-

Unisex mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyester, kapuce a 
tělo s Sherpa podšívkou
Vypasovaný střih, široké ploché stahovací šňůrky v kontrastní 
barvě, vsazené rukávy, 2x2 žebrovaný úplet na okrajích 
rukávů, v pase a na kapsách, skrytý zip, klokaní kapsy
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 53,50/Kč 1425,-



SeeS venven WWWoWWW men 
SOSOL'S ||S | 25.425.425.425.4779077

 Sevenven Meeenn nn
SOSOL'OLS S | 2525.478000

Soul Women n n
SOL'S | 25.4710

SoS ul Men 
SOL'S | 25.4690

 Sundae 
SOL'S | 25.4720

 Soda
SOL'S | 25.4740

black

grey melange

red

french navy

white

black

royal blue

french navy

white

black

deep grey 
melange

red

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

Dámská mikina s podšitou kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný střih, kapuce se šňůrkou a zaráž-
kou, žebrovaný úplet v pase s elastanem, 2 
klokaní kapsy, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL

20 5  € 32,-/Kč 850,-

Pánská mikina s podšitou kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50%
polyester
Kapuce se šňůrkou a zarážkou, žebrovaný 
úplet v pase s elastanem, 2 klokaní kapsy,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 32,-/Kč 850,-

Dámská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný střih, podšitá kapuce v kontrast-tt
ní barvě se šňůrkou a zarážkou, 1x1 žebrova-
ný úplet v pase s elastanem, 2 klokaní kapsy, 
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL

20 5 € 38,-/Kč 1010,-

Pánská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50%
polyester
Podšitá kapuce v kontrastní barvě se šňůrkou 
a zarážkou, žebrovaný úplet v pase s elasta-
nem, 2 klokaní kapsy, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 38,-/Kč 1010,-

 Sundae
SOL'S 25.4720
Pánská mikina
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50%
polyester
Stojatý límec, raglánový rukáv, 2x2 žebrované 
manžety na krku, rukávech a v pase s elasta-
nem, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 30,50/Kč 810,-

Soda
SOL'S 25.4740
Dámská mikina
280g/m², 50% prstencová bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný střih, stojatý límec, raglánový
rukáv, žebrovaný úplet v pase s elastanem, 
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 30,50/Kč 810,-



Sweat Hoodie Unissssex
Stedman | 05.5600

Knit Sweateeeer Men 
Stedman | 05.9080000

 Knit SSSweSS ater Women 
Stedman | 05| | 05| .9180

Sweat Jacket t t Mt en 
Stedman | 05.5610

 Sweatttt JaJaJaJackeckeket Wt Wt Wooomemenn
Stedman | 00500505.571.571.571000

Melange FleeceMelange Fleece
lehký melangelight melangelight melange leichtesleichtesleichtes leichtesleichtes leichtes leichtes

flflnge Flnge Flnge Flnge Flnge Flnge Flnge Fl

gmelange

light grey 
gmelange

marina blue 
gmelange

dark grey 
gmelange

light grey 
gmelange

marina blue 
gmelange

black opal*

grey heather

crimson red

blue midnight

hawaii blue

black opal

sweet pink

crimson red

deep berry

hawaii blue

black opal slate grey

grey heather kiwi green

crimson red blue midnight

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

Sweat Hoodie Unisex
Stedman 05.5600
Unisex mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, grey heather: 70% bavlna, 30% polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce s kovovými očky a 
šňůrkou, široké žebrované manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, klokaní kapsa, ploché švy,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 29,70/Kč 785,-

Knit Sweater Men
Stedman 05.9080
Pánský svetr
210g/m², 58% polyester, 37% viskóza, 5% 
elastan
Ležérní střih, prodyšný materiál, výstřih ze stej-
ného materiálu, krční lemovka, měkký materiál,
regulující vlhkost, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 20,10/Kč 535,-

Knit Sweater Women
Stedman 05.9180
Dámský svetr
210g/m², 58% polyester, 37% viskóza, 5% 
elastan
Ležérní střih, prodyšný materiál, výstřih ze stej-
ného materiálu, krční lemovka, měkký materiál,
regulující vlhkost, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 20,10/Kč 535,-

Sweat Jacket Men
Stedman 05.5610
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20% polyes-
ter, grey heather: 70% bavlna, 30% polyester
Rovný střih, 2-vrstvá kapuce s kovovými očky a 
šňůrkou, široké žebrované manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, zip tón v tónu s kovovým
jezdcem, klokaní kapsa, ploché švy, zdrsněná
vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 33,50/Kč 890,-

Sweat Jacket Women
Stedman 05.5710
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% prstencová bavlna, 20%
polyester
Vypasovaný střih, 2-vrstvá kapuce s kovovými
očky a šňůrkou, široké žebrované manžety na
rukávech a lemu s elastanem, zip tón v tónu s
kovovým jezdcem, klokaní kapsa, ploché švy,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 6 € 33,50/Kč 890,-



 Scuba Jackeeeet Mt en 
Stedman | 05.5840000

 Scuba Jackekekek t WWooomen
Stedman | 05.59.594.55 0

 Unisex Hoodoodoody y y
Stedman | 05.42000000

 Sweatshirt 
Stedman | 05.5620

ßgg
delungsfl ächedelungsfl äche

gg a------UUUUUUU i ßßUnisex, große Vere-Unisex, große Vere-Unisex, große Vere-Unisex, große Vere-Unisex, große Vere-Unisex, große Vere-Unisex, große Vere-
delungsfl ächedelungsfl ächedelungsfl ächedelungsfl ächeelungsfl ächelungsfl ächelungsfl ächelungsfl ächelungsfl ächelungsfl ächelungsfl äch

RECYCLED
POLYESTER

black opal

anthra heather

black opal

anthra heather

black opal*

real grey*

orange

scarlet red

navy blue*

black opal

slate grey

grey heather

kiwi green

crimson red

blue midnight

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

 Scuba Jacket Men
Stedman 05.5840
Pánská bunda s kapucí „Scuba“
300g/m², black opal: 94% polyes-
ter (24% recyklovaný), 6% elastan,
anthra heather: 81% polyester
(28% recyklovaný), 13% viskóza,
6% elastan
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly
s elastickým lemováním, 2-barevná
šňůrka, kovová očka bez niklu na
šňůrku, krční lemovka, manžety ze
stejného materiálu, zip s kovovým 
jezdcem bez obsahu niklu, 2 boční 
kapsy se skrytými zipy, ploché švy, 
částečně vyrobeno z recyklovaných 
PET lahví (8 na bundu), ekologický
funkční materiál, štítek TearAway
v bočním švu, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 54,-/Kč 1425,-

Scuba Jacket Women
Stedman 05.5940
Dámská bunda s kapucí „Scuba“
300g/m², black opal: 94% polyes-
ter (24% recyklovaný), 6% elastan,
anthra heather: 81% polyester
(28% recyklovaný), 13% viskóza,
6% elastan
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly
s elastickým lemováním, 2-barevná
šňůrka, kovová očka bez niklu na
šňůrku, krční lemovka, manžety ze
stejného materiálu, zip s kovovým 
jezdcem bez obsahu niklu, 2 boční 
kapsy se skrytými zipy, ploché švy, 
částečně vyrobeno z recyklovaných 
PET lahví (8 na bundu), ekologický
funkční materiál, štítek TearAway
v bočním švu, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL

10 5 € 54,-/Kč 1425,-

 Unisex Hoody
Stedman 05.4200
Tenká unisex mikina s kapucí
190g/m², 100% prstencová bavlna
Šňůrka tón v tónu, krční lemovka se
vzorem rybí kosti, raglánový rukáv, 
manžety a lemy ze stejného materi-
álu, bez kapsy pro větší oblast tisku,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 18,05/Kč 480,-

Sweatshirt
Stedman 05.5620
Pánská mikina
280g/m², 80% prstencová bavlna,
20% polyester, uvnitř zdrsněný, 
grey heather: 70% bavlna, 30% 
polyester
Velkorysý střih, široké žebrované
manžety na rukávech a lemu s
elastanem, úzký žebrovaný pletený
pás ve výstřihu, ploché švy vpředu,
boční vsadky, neutrální velikostní 
štítek
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 25,50/Kč 675,-



 5100 
Tee Jays | 18.5100

 5102 
Tee Jays | 18.5102

 5430 
Tee Jays | 18.5430

 5431 
Tee Jays | 18.5431

54435 
Tee Jays | 18.5454545433535

 5436 
Tee Jays | 18.54363

NEW NEW

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

5100
Tee Jaysy 18.5100
Mikina Power
280g/m², 70% bio bavlna, 30%
polyester
Manžety a pas s elastanem, dvojitě
barvené, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 26,20/Kč 695,-

5102
Tee Jaysy 18.5102
Mikina s kapucí Power
280g/m², 70% bio bavlna, 30%
polyester
Manžety a pas s elastanem, dvojitě
barvené, zdrsněná vnitřní strana,
štítek TearAway, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 35,50/Kč 935,-

5430
Tee Jaysy 18.5430
Mikina s kapucí
310g/m², 70% česaná prstencová
bavlna, 30% polyester, 2-krát 
barvené
3-vrstvá tkanina, 2-vrstvá kapuce se
šňůrkou, pas a manžety s elastanem
pro dlouhodobé držení tvaru, dvojité
švy, jemný měkký povrch, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 41,50/Kč 1095,-

5431
Tee Jaysy 18.5431
Dámská mikina s kapucí
310g/m², 70% česaná prstencová
bavlna, 30% polyester, 2-krát 
barvené
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvá
tkanina, 2-vrstvá kapuce se šňůrkou,
pas a manžety s elastanem pro
dlouhodobé držení tvaru, dvojité 
švy, jemný měkký povrch, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 41,50/Kč 1095,-

5435
Tee Jaysy 18.5435
Pánská mikina s kapucí
310g/m², 70% česaná prstencová
bavlna, 30% polyester, 2-krát 
barvené
3-vrstvá tkanina, 2-vrstvá kapuce 
se šňůrkou v kontrastní barvě,
krční lemovka v kontrastní barvě,
pas a manžety s elastanem pro
dlouhodobé držení tvaru, dvojité 
švy, jemný měkký povrch, zdrsněná
vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,50/Kč 1370,-

5436
Tee Jaysy 18.5436
Dámská mikina s kapucí
310g/m², 70% česaná prstencová
bavlna, 30% polyester, 2-krát 
barvené
Vypasovaný střih, 3-vrstvá tkanina,
2-vrstvá kapuce se šňůrkou v
kontrastní barvě, krční lemovka v
kontrastní barvě, pas a manžety s 
elastanem pro dlouhodobé držení 
tvaru, dvojité švy, jemný měkký
povrch, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 51,50/Kč 1370,-



5600 
Tee Jays | 18.5600
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Tee Tee JaysJays || 18.568 01

56565655 0202
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 5600
Tee Jaysy 18.5600
Pánská mikina s kapucí Perfor-
mance
290g/m², 100% polyester
Ležérní střih, kapuce s nastavením
šířky, manžety a lem ze stejného
materiálu, klokaní kapsa, nečesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 40,-/Kč 1060,-

5601
Tee Jaysy 18.5601
Dámská mikina s kapucí Perfor-
mance
290g/m², 100% polyester
Ležérní střih, kapuce s nastavením
šířky, manžety a lem ze stejného
materiálu, klokaní kapsa, nečesaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 40,-/Kč 1060,-

Pánská mikina Performance
290g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, lem ze stejné látky, 2 boční kapsy se
zipem, nečesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,-/Kč 1115,-

Dámská mikina Performance
290g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, lem ze stejné látky, 2 boční kapsy se
zipem, nečesaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 42,-/Kč 1115,-

Tepláky Performance
290g/m², 100% polyester
Lem ze stejné látky, elastický pas, 2 boční kapsy se zipem, 
nečesaná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,-/Kč 1115,-



54544444000000 00000
Tee JaysJays | 18.55545 00

5402 0222
Tee Tee Tee Tee Tee JaysJaysJaysJaysJay | 1| 1| 8.548.54548.548 5402020002
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Tee TTeTee T Jaysaysays | 1| 1| 8.548.54.54323232

 5425 
Tee Jays | 18.5425
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Tee Jays | 18.5429
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Tee e TeeTeeTee JaysJaysays | 1| 1| 8.548.545443838838
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina „Urban“
320g/m², 100% česaná prstencová bavlna, heather grey:
80% bavlna, 20% polyester, enzymaticky prané, french terry
Velkorysý střih, malá žebrovaná V-vložka na límci, krční 
lemovka v kontrastní barvě, raglánový rukáv, 2x2 žebrované 
manžety s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 37,-/Kč 985,-

Pánská mikina s kapucí „Urban“
320g/m², 100% česaná prstencová bavlna, heather grey:
80% bavlna, 20% polyester, enzymaticky prané, french terry
Velkorysý střih, krční lemovka v kontrastní barvě, raglánový
rukáv, 2x2 žebrované manžety s elastanem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 53,50/Kč 1410,-

Pánská 2-barevná mikina s kapucí
320g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Velkorysý střih, 3-vrstvá struktura příze, 2-vrstvá kapuce 
se širokou šňůrkou, raglánový rukáv a manžety v kontrastní 
barvě s elastanem, klokaní kapsa, zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,50/Kč 1130,-

Tepláky
310g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Unisex tepláky, široký pas, 1 zadní kapsa a 2 boční kapsy, 
kartáčovaná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 45,50/Kč 1205,-

Mikina z těžké bavlny
310g/m², 70% prstencová bavlna, 30% polyester, uvnitř 
zdrsněný, dvakrát barvené
Žebrované manžety na rukávech a lemu s elastanem, dvojité 
švy, 3-vláknová tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 1 € 33,-/Kč 875,-

Mikina s 1/2 zipem
320g/m², 70% prstencová bavlna, 30% polyester
3-vrstvá příze, žebrovaný stojatý límec a pas, dvojitě prošité 
elastické manžety, otevřené kapsy na bočním švu, uvnitř 
zdrsněná zadní část, dvojitě barvené, hladký povrch, pratelné 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 41,-/Kč 1090,-





Sports &
Outdoor



 Performance T 
F.O.L. | 16.1390

 Lady-Fit Performance T 
F.O.L. | 16.1392

 Kids Performance T 
F.O.L. | 16.1013

 Kids Performance Shorts
F.O.L. | 16.4007

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black lime bright yellow fuchsia red azure blue royal blue deep navy

white black red deep navy

150

Sp
or

ts
 &

 O
ut

do
or

F.
O

.L
.

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

Sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Kulatý výstřih, krční lemovka tón v tónu, raglánový rukáv s
krycími švy, regulující vlhkost, rychleschnoucí, tištěný štítek
uvnitř
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,70/Kč 230,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, krční lemovka tón v tónu, raglánový rukáv
s krycími švy, regulující vlhkost, rychleschnoucí, tištěný štítek
uvnitř
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,70/Kč 230,-

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Krční lemovka tón v tónu, raglánový rukáv s krycími švy, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí, tištěný štítek uvnitř
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
104    116    128      140         152           164

72 12 € 8,80/Kč 230,-

Dětské sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
Elastický pas se šňůrkou tón v tónu, strukturovaná tkanina,
regulující vlhkost a rychleschnoucí, odpovídající evropským
směrnicím pro dětské oblečení
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

36 6 € 9,90/Kč 260,-



PPPPePerforformance Vest 
F.O.F.O.L. |L |L |L |L. |L || 16.16.61 141614

LaLaLaLadiediediediediedies‘ s‘ s‘ s‘s PerPerPerPerePerP forforforforforformanmanmmanmanmanm nce cece ce VesVeVeesVVe t t
F.O.F.O.F.O.F.O.O L. |L. |L. |L. |L. 16.16.16.6166 1418114181418141141418

 Perffofofof rmarm ncence PoPolo l
F.O.L. | 1666.66 33038038

LaLaLaLaLadiediediediediedies‘ s  s PerPerPe formanannnce Polololllolooooo
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Performance Vest
F.O.L. 16.1416
Sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
Olemovaný výstřih a průramky
tón v tónu, strukturovaná tkanina,
regulující vlhkost, rychleschnoucí, 
tištěný štítek u krku
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,70/Kč 230,-

Ladies‘ Performance
Vest
F.O.L. 16.1418
Dámské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, olemovaný výstřih
a průramky tón v tónu, struktu-
rovaná tkanina, regulující vlhkost, 
rychleschnoucí, tištěný štítek u krku
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,70/Kč 230,-

Performance Polo
F.O.L. 16.3038
Sportovní polo
140g/m², 100% polyester
Knoflíková léga se 3 knoflíky tón v
tónu, krční lemovka, hladce vsazené
rukávy, strukturovaná tkanina,
regulující vlhkost a rychleschnoucí,
tištěný štítek u krku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 15,55/Kč 410,-

Ladies‘ Performance
Polo
F.O.L. 16.3040
Dámské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
Knoflíková léga se 3 knoflíky tón v
tónu, krční lemovka, hladce vsazené
rukávy, strukturovaná tkanina,
regulující vlhkost a rychleschnoucí,
tištěný štítek u krku
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 15,55/Kč 410,-



 JN 520 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko
140g/m², vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 100% 
recyklovaný polyester
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, kulatý
výstřih, raglánový rukáv, zadní část lehce 
strukturovaná, rychleschnoucí, reflexní potisk
(bez ochranné funkce) na rameni
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,30/Kč 380,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 100%
recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, ragláno-
vý rukáv, zadní část lehce strukturovaná, 
rychleschnoucí, reflexní potisk (bez ochranné 
funkce) na rameni
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,30/Kč 380,-

Pánské sportovní tričko
140g/m², vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 56% 
recyklovaný polyester, 44% polyester
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, kulatý 
výstřih, celoplošný tisk v oblasti ramen (před-
ní a zadní část), rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,20/Kč 430,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 56% 
recyklovaný polyester, 44% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, celoplošný 
tisk v oblasti ramen (přední a zadní část),
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,20/Kč 430,-

Pánské sportovní kraťasy
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44% 
polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál,
elastický pas s vnitřní šňůrkou, malá kapsa na
klíče se zipem, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,40/Kč 460,-

Dámské sportovní kraťasy
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44%
polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál,
elastický pas s vnitřní šňůrkou, malá kapsa na
klíče se zipem, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 1 € 17,40/Kč 460,-

Pánské sportovní legíny
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas s vnitřní šňůrkou, kapsa na
klíče se zipem, celoplošné tiskové postranní 
vsadky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 32,50/Kč 860,-

Dámské sportovní legíny
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas s vnitřní šňůrkou, kapsa na klíče 
se zipem, jednobarevné vsadky na boční 
straně, celoplošný tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 32,50/Kč 860,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
140g/m², vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 100% 
recyklovaný polyester
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, kulatý 
výstřih, raglánový rukáv, zadní část lehce
strukturovaná, rychleschnoucí, reflexní potisk
(bez ochranné funkce) na rameni
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,70/Kč 440,-

Dámské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
140g/m², vnější látka: 92% recyklovaný
polyester, 8% elastan, vnější látka 2: 100%
recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál 
regulujicí vlhkost, kulatý výstřih, ragláno-
vý rukáv, zadní část lehce strukturovaná,
rychleschnoucí, reflexní potisk (bez ochranné 
funkce) na rameni
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,70/Kč 440,-

Pánská sportovní mikina s kapucí se zipem
240g/m², 100% recyklovaný polyester,
french terry
Sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, YKK
zipy, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 37,-/Kč 985,-

Dámská sportovní mikina s kapucí se 
zipem
240g/m², 100% recyklovaný polyester,
french terry
Lehce vypasovaný střih, sestřihnutá kapuce s 
nastavením šířky, YKK zipy, 2 boční kapsy se
zipem, 2 vnitřní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 37,-/Kč 985,-

Dámské 3/4 sportovní legíny
240g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas s vnitřní šňůrkou, kapsa na klíče 
se zipem, jednobarevné vsadky na boční 
straně, celoplošný tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 27,60/Kč 730,-

Pánská sportovní bunda
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44% 
polyester
Kapuce a rukávy lemované elastickým pásem, 
nastřižená kapuce, zip s ochranou brady, YKK 
zipy, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 35,-/Kč 920,-

Dámská sportovní bunda
80g/m², 56% recyklovaný polyester, 44%
polyester
Lehce vypasovaný střih, kapuce a rukávy 
lemované elastickým pásem, nastřižená
kapuce, zip s ochranou brady, YKK zipy, 2
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 35,-/Kč 920,-

6 panelová sportovní kšiltovka
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, laminované přední panely, 
4 obšité větrací otvory, suchý zip, síťovaný 
materiál
onesize

144 24 € 7,50/Kč 200,-



 JN 494 
James & Nicholson | 02.0494

 JN 493 
James & Nicholson | 02.0493

JN 496 
James & Nicholson | 02.0496

 JN 495 
James & Nicholson | 02.0495

 JN 488 
James & Nicholson | 02.0488

 JN 477 
James & Nicholson | 02.0477

JN 490 490
James & Nicholson | 02.0490

 JN 481 
James & Nicholson | 02.0481
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black
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black
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black/white black/black black/tomato black/atlantic iron grey/
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iron grey/
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RUNNING COLLECTION
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské funkční tričko bez rukávů
130g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, ploché švy v kontrastní 
barvě v přední a zadní části, regulující vlh-
kost, rychleschnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 270,-

Dámské funkční tričko bez rukávů
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál, 
ploché švy v kontrastní barvě v přední a
zadní části, regulující vlhkost, rychleschnoucí,
lehké a pohodlné
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 270,-

Pánské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, kulatý výstřih, raglánový 
rukáv, ploché švy v kontrastní barvě v přední 
a zadní části, regulující vlhkost, rychle-
schnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 305,-

Dámské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál,
kulatý výstřih, raglánový rukáv, ploché švy 
v kontrastní barvě v přední a zadní části,
regulující vlhkost, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 305,-

Pánské běžecké kraťasy
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál,
prodyšný materiál, elastický pas se staho-
vací šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
vnitřní slipy ze síťovaného materiálu, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,40/Kč 460,-

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 85% polyamid, 15% elastan
Elastický pas se šňůrkou, vsadky a ploché
švy v kontrastní barvě, reflexní prvky (bez
ochranné funkce) a kapsa na zip na zadní 
straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 21,50/Kč 570,-

Pánské běžecké kalhoty
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál,
prodyšný materiál, konce nohavic se zipem,
elastický pas se stahovací šňůrkou, 2 kapsy
na zip, souvislá podšívka ze síťoviny, pruhy
v kontrastní barvě na boční straně, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 30,-/Kč 800,-

Dámské 3/4 běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Elastický pas se šňůrkou, vsadky a ploché švy 
v kontrastní barvě, prodyšné síťované vložky,
reflexní potisk (bez ochranné funkce) a kapsa 
na zip na zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 29,-/Kč 770,-



 JN 498 
James & Nicholson | 02.0498

JN 497 
James & Nicholson | 02.0497

 JN 1126 
James & Nicholson | 02.1126

 JN 1125 
James & Nicholson | 02.1125

80 JN 480 80
James & Nicholson | 02.0480

JN 479 
James & Nicholson | 02.0479

 JN 492 2
James & Nicholson | 02.0492

 JN 491 
James & Nicholson | 02.0491

BEST
SELLER

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

Pánské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
Stojatý límec, límec uvnitř a manžety v kon-
trastní barvě, raglánový rukáv, zip s ochranou
brady, ploché švy v kontrastní barvě v přední 
a zadní části
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 410,-

Dámské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, límec
uvnitř a manžety v kontrastní barvě, ragláno-
vý rukáv, zip s ochranou brady, ploché švy v
kontrastní barvě v přední a zadní části
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 410,-

Pánská 3-vrstvá sportovní softshellová
bunda
180g/m², 100% polyester
Lehký elastický 3-vrstvý funkční materiál s
TPU membránou, větruodolná a vodě-
odolná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(5.000g/m² za 24h), stojatý límec, elastický
okraj rukávů s otvorem na palec, podložený
reflexní přední zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, kapsa na
rukávu a zadní část s reflexním potiskem (bez 
ochranné funkce), švy nejsou zapečetěné, 
prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 54,-/Kč 1430,-

Dámská 3-vrstvá sportovní softshellová 
bunda
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, lehký elastický 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membránou, vět-tt
ruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (5.000g/m² za 24h),
stojatý límec, elastický okraj rukávů s otvo-
rem na palec, podložený reflexní přední zip
s ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, 2
vnitřní kapsy, kapsa na rukávu a zadní část s
reflexním potiskem (bez ochranné funkce),
švy nejsou zapečetěné, prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 54,-/Kč 1430,-

Pánské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Konce nohavic se zipem, elastický pas se
šňůrkou, vsadky a ploché švy v kontrastní 
barvě, prodyšné síťované vložky, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) a kapsa na zip 
na zadní straně
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,50/Kč 970,-

Dámské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Konce nohavic se zipem, elastický pas se 
šňůrkou, vsadky a ploché švy v kontrastní 
barvě, prodyšné síťované vložky, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) a kapsa na zip
na zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,50/Kč 970,-

Pánské zimní běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
Prodyšný materiál, pas s vnitřní stahovací 
šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy s nízkým třením, příjemně teplá,
velmi elastická kvalita, zdrsněná vnitřní 
strana, regulující vlhkost, rychleschnoucí,
ukončení nohavic se zipem a reflexním lemo-
váním (bez ochranné funkce), oboustranný
reflexní potisk (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 40,50/Kč 1075,-

Dámské zimní běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
Prodyšný materiál, pas s vnitřní stahovací 
šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy s nízkým třením, příjemně teplá,
velmi elastická kvalita, zdrsněná vnitřní 
strana, regulující vlhkost, rychleschnoucí,
ukončení nohavic se zipem a reflexním lemo-
váním (bez ochranné funkce), oboustranný 
reflexní potisk (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kč 1075,-



 JN 472 
James & Nicholson | 02.0472

 JN 471 
James & Nicholson | 02.0471

 JN 470 
James & Nicholson | 02.0470

 JN 469 
James & Nicholson | 02.0469

 JN 476 
James & Nicholson | 02.0476

 JN 475 
James & Nicholson | 02.0475

 MB 6580 
Myrtle Beach | 03.6580

white/white

iron grey/lemon

black melange/
white

black melange/
atlantic

black melange/
tomato

grey melange/
ggrenadine

grey melange/
lemon

grey melange/
ggreen
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lemon/iron grey

grenadine/iron
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tomato/black

atlantic/black
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RUNNING COLLECTION
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 472
James & Nicholson 02.0472
Pánské běžecké tričko
125g/m², 100% polyester
Vsadky a ploché švy v kontrastní barvě,
regulující vlhkost, rychleschnoucí, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 370,-

 JN 471
James & Nicholson 02.0471
Dámské běžecké tričko s výstřihem do V
125g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, vsadky a ploché 
švy v kontrastní barvě, regulující vlhkost, 
rychleschnoucí, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 370,-

 JN 470
James & Nicholson 02.0470
Pánské běžecké tričko bez rukávů
125g/m², 100% polyester
Vsadky a ploché švy v kontrastní barvě,
regulující vlhkost, rychleschnoucí, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 330,-

 JN 469
James & Nicholson 02.0469
Dámské běžecké tričko s výstřihem do V 
bez rukávů
125g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, výstřih do V, vsadky 
a ploché švy v kontrastní barvě, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí, reflexní prvky (bez
ochranné funkce) na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 330,-

Pánská bunda Performance
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, prodyšný materiál,
podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy, ventilační otvor
na zádech, síťované vložky v kontrastní barvě na rukávech a
na boční straně, elastická šňůrka se zarážkou na lemu, regu-
lující vlhkost a rychleschnoucí, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 50,-/Kč 1330,-

Dámská bunda Performance
100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vodoodpudivý mate-
riál, prodyšný materiál, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy, ventilační otvor na zádech, síťované vložky v kontrast-tt
ní barvě na rukávech a na boční straně, elastická šňůrka se
zarážkou na lemu, regulující vlhkost a rychleschnoucí, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 50,-/Kč 1330,-

Funkční 3 panelová čepice
100% polyester
Předtvarovaný lemovaný kšilt se 2 ozdobnými plochými švy, 
pohodlný nízkoprofilový tvar, prodyšný materiál, příjemný
komfort při nošení díky polstrovanému potítku z polyes-
teru, dynamické síťované vložky, suchý zip se silikonovým 
poutkem pro přizpůsobení velikosti, regulující vlhkost a
rychleschnoucí
onesize

144 24 € 11,-/Kč 290,-

* tato barva dostupná jen u 02.0475 (dámská varianta)



 JN 1078 
James & Nicholson | 02.1078

 JN 1077 
James & Nicholson | 02.1077

JN 1076 
James && Nicholson | 02.1076

JNNN 101075 75 
Jamess & s & NichNicholsoolson | n 02.102.10220 075075

 JN 1074 
James & Nicholson | 02.1074

JNJNJNJNJNJN 1010100007373
Jameames & s & &&& NiNiNichNichNi olsoolsooon | n | n n 02.102.1073073

BEST
SELLER

BEST
SELLER
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irish green/
y/navy/white

sun yellow/
y/navy/white

red/navy/white
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navy/white

white/navy

irish green/white

sun yellow/white

red/white

nautic blue/
white

navy/white

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

JN 1078
James & Nicholson 02.1078
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda „Maritim“
290g/m², 100% polyester
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná a propustná pro vodní páry,
stojatý límec, odnímatelná kapuce, elastická
šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu, konce
rukávů s pletenými manžetami, 2 boční kapsy a 1
náprsní kapsa se zipem, švy nejsou zapečetěné,
zipy a boční pás v kontrastní barvě, přístup k
zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1655,-

JN 1077
James & Nicholson 02.1077
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda „Ma-
ritim“
290g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodol-
ná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná a pro-
pustná pro vodní páry, stojatý límec, odnímatelná
kapuce, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci
a lemu, konce rukávů s pletenými manžetami,
2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, švy 
nejsou zapečetěné, zipy a boční pás v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1655,-

JN 1076
James & Nicholson 02.1076
Pánská vesta „Maritim“
vnější strana: 100% polyamid, uvnitř: 100%
polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní 
sloupec), elastická šňůrka se zarážkou na kapuci,
elastický okraj na průramku pro dobré držení,
celoplošná větrná clona, 2 přední kapsy, náprsní 
kapsa uvnitř, lemování v kontrastní barvě, přístup
k zušlechtění na zádech, matný povrch
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,-/Kč 1305,-

JN 1075
James & Nicholson 02.1075
Dámská vesta „Maritim“
vnější strana: 100% polyamid, uvnitř: 100%
polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vo-
doodpudivá (600mm vodní sloupec), elastická
šňůrka se zarážkou na kapuci, elastický okraj na
průramku pro dobré držení, celoplošná větrná
clona, 2 přední kapsy, náprsní kapsa uvnitř, 
lemování v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech, matný povrch
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,-/Kč 1305,-

JN 1074
James & Nicholson 02.1074
Pánská jachtařská bunda
100% polyamid
Větruodolná a vodoodpudivá (1.500mm vodní 
sloupec), sestřihnutá kapuce se šňůrkou v kon-
trastní barvě, celoplošná větrná klopa s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem, zipy v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,50/Kč 1130,-

JN 1073
James & Nicholson 02.1073
Dámská jachtařská bunda
100% polyamid
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vodood-
pudivá (1.500mm vodní sloupec), sestřihnutá
kapuce se šňůrkou v kontrastní barvě, celoplošná 
větrná klopa s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem, zipy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,50/Kč 1130,-



 JN 306 
James & Nicholson | 02.0306

JNJNJNN 31111166666
James & Niccholsson | 02.02.002.02.2 3163166

JNJNNJN 4242424211111
JJameJameJ s & s & NichNichhholsoolson |n | 02 002.002. 421421

JNN 422
Jamemes & s & NichNicholsolson |n | 02.00 4222222222

JN 390
James & Nicholsoon | 02.0390

 JN 391
James & Nicholson | 02.0391

BEST
SELLER

white/white white/red

white/royal blue fl uo yellow/
black

yellow/black orange/black

red/black ocean/white

royal/black royal/white

white/white white/red

white/royal fl uo yellow/
black

yellow/black orange/black

berry/black red/black

ocean/white royal/black

royal/white

white/white white/red

white/black black/red

green/black red/black

purple/black navy/white

navy/red turquoise/black

white/black

white/red

white/royal

red/black

royal/black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 306
James & Nicholson 02.0306
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, síťované vložky v kontrastní 
barvě, regulující vlhkost a rychleschnoucí, lehké a
pohodlné, reflexní potisk (bez ochranné funkce) 
na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,30/Kč 350,-

JN 316
James & Nicholson 02.0316
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál, 
výstřih do V, síťované vložky v kontrastní barvě,
regulující vlhkost a rychleschnoucí, lehké a
pohodlné, reflexní potisk (bez ochranné funkce) 
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,30/Kč 350,-

JN 421
James & Nicholson 02.0421
Pánské reflexní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, látkové 
vložky pod rukávy a v zadní části, vysoce kvalitní 
funkční polyester, vylepšená stříbrná úprava,
regulující vlhkost, lehké a pohodlné, reflexní 
detaily (bez ochranné funkce), reflexní švy (bez
ochranné funkce) v přední části, reflexní potisk 
(bez ochranné funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,70/Kč 680,-

JN 422
James & Nicholson 02.0422
Dámské reflexní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný a rychle-
schnoucí materiál, látkové vložky pod rukávy a
v zadní části, vysoce kvalitní funkční polyester, 
vylepšená stříbrná úprava, regulující vlhkost,
lehké a pohodlné, reflexní detaily (bez ochranné 
funkce), reflexní švy (bez ochranné funkce) 
v přední části, reflexní potisk (bez ochranné
funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,70/Kč 680,-

JN 391
James & Nicholson 02.0391
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester TOPCOOL®
Prodyšný materiál, vsadky v kontrastní barvě, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí, lehké a poho-
dlné, reflexní prvky (bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 335,-

JN 390
James & Nicholson 02.0390
Dámské běžecké tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál, 
vsadky v kontrastní barvě, regulující vlhkost,
rychleschnoucí, lehké a pohodlné, reflexní prvky 
(bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 335,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 397
James & Nicholson 02.0397
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, ploché švy s nízkým 
třením v kontrastní barvě, regulující vlhkost, 
rychleschnoucí, lehké a pohodlné, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 335,-

JN 396
James & Nicholson 02.0396
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál,
výstřih do V, ploché švy s nízkým třením v 
kontrastní barvě, regulující vlhkost, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné, reflexní prvky
(bez ochranné funkce) a lem
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 335,-

JN 397K
James & Nicholson 02.397K
Dětské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, ploché švy s nízkým třením 
v kontrastní barvě, polyesterové mikrovlák-
no, regulující vlhkost, rychleschnoucí, lehké 
a pohodlné, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) a lem

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

50 1 € 11,60/Kč 310,-

Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Prodyšný materiál, elastický pas se staho-
vací šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy, boční síťovaná vložka, příjemná 
elastická kvalita s Lycrou®, regulující vlhkost
a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 520,-

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
Prodyšný materiál, elastický pas se staho-
vací šňůrkou, malá kapsa na klíče se zipem,
ploché švy, boční síťovaná vložka, příjemná 
elastická kvalita s Lycrou®, regulující vlhkost
a rychleschnoucí
S – M – L – XL

50 1 € 19,60/Kč 520,-

Sportovní čelenka
150g, 100% polyester
Prodyšný materiál, lehký a příjemný komfort 
při nošení, regulující vlhkost a rychleschnoucí
onesize

300 10 € 3,60/Kč 95,-

Sportovní běžecká čepice
150g, 100% polyester
Prodyšný materiál, lehký a příjemný komfort 
při nošení, regulující vlhkost a rychleschnoucí
onesize

300 10 € 4,10/Kč 110,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 516
James & Nicholson 02.0516
Pánský celopropínací cyklistický 
dres
130g/m², 100% polyester
Stojatý límec, raglánový rukáv
s širokou manžetou, silikonový
elastický lem, plný skrytý přední zip 
s ochranou brady, 3-dílná otevřená 
zadní kapsa, malá zadní kapsa se
zipem, ploché švy s nízkým třením,
prodloužená záda, límec uvnitř, zip 
a raglánové švy v kontrastní barvě, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,30/Kč 540,-

JN 515
James & Nicholson 02.0515
Dámský celopropínací cyklistický
dres
130g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, stojatý límec,
raglánový rukáv s širokou manžetou, 
silikonový elastický lem, plný
skrytý přední zip s ochranou brady, 
3-dílná otevřená zadní kapsa, malá
zadní kapsa se zipem, ploché švy s
nízkým třením, prodloužená záda,
límec uvnitř, zip a raglánové švy v 
kontrastní barvě, regulující vlhkost, 
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,30/Kč 540,-

Cyklistické rukavice (zimní)
vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% polya-
mid, 30% polyuretan, uvnitř: 100% polyester, střední vrstva: 
100% polyuretan, strukturovaný elastický materiál
Vodotěsná (2.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál,
suchý zip, froté palec, syntetická kůže s ergonomickým ge-
lovým polstrováním a protiskluzovým potiskem, laminovaný
hřejivý gel na prstech, rychleschnoucí a regulující teplo, 
materiál odolný proti větru, nízká absorpce vlhkosti, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL

100 1 € 19,90/Kč 530,-

Cyklistické rukavice (letní)
vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% polya-
mid, 30% polyuretan, uvnitř: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, prodyšný materiál,
suchý zip, strukturovaný elastický materiál, froté palec, 
syntetická kůže s ergonomickým gelovým polstrováním a
protiskluzovým potiskem, rychleschnoucí a regulující teplo,
nízká absorpce vlhkosti, reflexní prvky (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL

100 1 € 13,10/Kč 350,-

Pánské cyklistické kalhoty krátké
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan
Prodyšný materiál, na okraji nohavic protiskluzová gumička, 
elastický pas se stahovací šňůrkou, ploché švy, ergonomic-
ky tvarovaná výstelka, regulující vlhkost a rychleschnoucí,
reflexní potisk (bez ochranné funkce) pro lepší viditelnost
S – M – L – XL – XXL

50 1   € 37,50/Kč 995,-

* tato barva dostupná jen u 02.0515 
(dámská varianta)
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 454
James & Nicholson 02.0454
Pánské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOL-LL
DRY™
Prodyšný materiál, nastavitelný
uzamykatelný krytý zip s ochranou
brady, zadní kapsa s uzamykatelným
zipem, ergonomicky prodloužená
zadní část s protiskluzovou gumou,
vsadky v kontrastní barvě, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí, lehké a
pohodlné
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,20/Kč 590,-

JN 453
James & Nicholson 02.0453
Dámské cyklistické tričko se
zipem
150g/m², 100% polyester COOL-LL
DRY™
Lehce vypasovaný střih, prodyšný
materiál, nastavitelný uzamykatelný
krytý zip s ochranou brady, zadní 
kapsa s uzamykatelným zipem,
ergonomicky prodloužená zadní část
s protiskluzovou gumou, vsadky v
kontrastní barvě, regulující vlhkost,
rychleschnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,20/Kč 590,-

JN 461
James & Nicholson 02.0461
Pánské cyklistické kraťasy
vnější strana: 100% polyamid,
100g/m², uvnitř: 90% polyamid,
10% elastan, 170g/m²
Prodyšný materiál, elastický pas,
protiskluzová gumička na konci 
nohavic, 2 boční kapsy s uzamy-
katelným zipem, 1 zadní kapsa 
s uzamykatelným zipem, ploché 
švy, odnímatelné vnitřní kraťasy s 
ergonomicky tvarovanou výstelkou, 
regulující vlhkost a rychleschnoucí,
reflexní lemování (bez ochranné
funkce) na předních kalhotách,
vnější tkané šortky s extra elastický-
mi vnitřními šortkami na kolo
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 51,50/Kč 1370,-

JN 460
James & Nicholson 02.0460
Dámské cyklistické kraťasy
vnější strana: 100% polyamid,
100g/m², uvnitř: 90% polyamid,
10% elastan, 170g/m²
Prodyšný materiál, elastický pas,
protiskluzová gumička na konci 
nohavic, 2 boční kapsy s uzamy-
katelným zipem, 1 zadní kapsa 
s uzamykatelným zipem, ploché 
švy, odnímatelné vnitřní kraťasy s 
ergonomicky tvarovanou výstelkou, 
regulující vlhkost a rychleschnoucí,
reflexní lemování (bez ochranné
funkce) na předních kalhotách,
vnější tkané šortky s extra elastický-
mi vnitřními šortkami na kolo
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 51,50/Kč 1370,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1029
James & Nicholson 02.1029
Pánské trekingové kalhoty s odepínatelnými
nohavicemi
vnější a střední vrstva: 100% polyester
Odpuzující vodu a nečistoty, na bočních stranách
pasu elastické vsadky, nohavice odnímatelné po-
mocí zipu, zip na nohavici (usnadňuje oblékání a
svlékání s botami), 2 zadní kapsy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 velké našité kapsy, vysoký komfort
při nošení, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,-/Kč 1200,-

JN 1028
James & Nicholson 02.1028
Pánské trekingové kalhoty s odepínatelnými
nohavicemi
vnější a střední vrstva: 100% polyester
Odpuzující vodu a nečistoty, na bočních stranách
pasu elastické vsadky, nohavice odnímatelné po-
mocí zipu, zip na nohavici (usnadňuje oblékání a
svlékání s botami), 2 zadní kapsy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 velké našité kapsy, vysoký komfort
při nošení, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,-/Kč 1200,-

JN 583
James & Nicholson 02.0583
Pánské elastické kalhoty s odepínatelnými 
nohavicemi
94% polyamid, 6% elastan
Vodoodpudivé a rychleschnoucí, částečně
elastický pas s poutky na opasek, 2 boční kapsy
se zipem, 1 zadní kapsa, 1 našitá kapsa se zipem,
lehká, robustní a elastická tkanina, nohavice lze
odepnout na délku šortek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 52,50/Kč 1395,-

JN 582
James & Nicholson 02.0582
Dámské elastické kalhoty s odepínatelnými
nohavicemi
94% polyamid, 6% elastan
Vodoodpudivé a rychleschnoucí, částečně
elastický pas s poutky na opasek, 2 boční kapsy
se zipem, 1 zadní kapsa, 1 našitá kapsa se zipem,
lehká, robustní a elastická tkanina, nohavice lze
odepnout na délku šortek
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 52,50/Kč 1395,-

JN 585
James & Nicholson 02.0585
Pánské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
Částečně elastický pas s poutky na opasek, lehce 
tvarovaná kolena, odolné lemovky na vnitřní 
straně nohavic, 2 boční kapsy se zipem, 1 našitá
kapsa a 1 zadní kapsa se zipem, robustní rychle-
schnoucí hřejivá tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 57,50/Kč 1530,-

JN 584
James & Nicholson 02.0584
Dámské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
Částečně elastický pas s poutky na opasek, lehce 
tvarovaná kolena, odolné lemovky na vnitřní 
straně nohavic, 2 boční kapsy se zipem, 1 našitá
kapsa se zipem, robustní rychleschnoucí hřejivá
tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 57,50/Kč 1530,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko s dlouhým 
rukávem
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
Stojatý límec, raglánový rukáv s návlekem na
prsty, podšitý YKK zip s reflexním lemováním
(bez ochranné funkce) a ochranou brady,
ploché švy tón v tónu, zdrsněná vnitřní 
strana, vnější strana hladká, reflexní prvky
(bez ochranné funkce) na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 25,20/Kč 670,-

Dámské sportovní tričko s dlouhým
rukávem
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, raglá-
nový rukáv s návlekem na prsty, podšitý YKK
zip s reflexním lemováním (bez ochranné
funkce) a ochranou brady, ploché švy tón v 
tónu, zdrsněná vnitřní strana, vnější strana 
hladká, reflexní prvky (bez ochranné funkce)
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 25,20/Kč 670,-

Pánské trekingové kalhoty s odepínatel-
nými nohavicemi
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí, nohavice lze odepnout na 
délku šortek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,50/Kč 1205,-

Dámské trekingové kalhoty s odepínatel-
nými nohavicemi
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí, nohavice lze odepnout na 
délku šortek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,50/Kč 1205,-

Pánské trekingové kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici,
vsadky v kontrastní barvě na kolenou a
hýždích, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

Dámské trekingové kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
vsadky v kontrastní barvě na kolenou a
hýždích, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

Pánské trekingové kalhoty krátké
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici,
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 31,-/Kč 825,-

Dámské trekingové kalhoty krátké
85% polyamid, 15% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FI-
NISH®ECO, částečně elastický pas s poutky 
a opaskem, všechny kapsy na zip, 2 boční 
kapsy, 1 zadní kapsa, 1 kapsa na nohavici, 
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 31,-/Kč 825,-



JNJN 75750 0 
JameJames & s & & NichNNicholsoolson | n | 02.002.0750750

JNJN 74749 9
Jamememm s & s & Nichholsoolslssssosos n |n | 02.0749

JNJNNJNJN 75777 2 2
Jameees & s & ss & NichNichNichchNicholsoolsoolsoolsoolson | n | nn | n | 02.002.002.002.02. 752752752752

JNJNNJN 757551111
JameJameJameJ s & s & s &s &s & NichNichNichNichchNichi olsoolsoolsoolsooolsoo son | n | n | n | || 02.002.00202.00. 7517517511

JN 754
James & Nicholson | 02.000754

 JN 753 
James & NichNichNicholsololssson | 02.002.07533
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 750
James & Nicholson 02.0750
Pánské funkční tričko
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický single jersey ze
slubové příze
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, 
výstřih do V, krční lemovka, rychle-
schnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,90/Kč 315,-

JN 749
James & Nicholson 02.0749
Dámské funkční tričko
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický single jersey ze
slubové příze
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál regulujicí vlhkost,
kulatý výstřih, krční lemovka, rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,90/Kč 315,-

 JN 752
James & Nicholson 02.0752
Pánské funkční polo
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický single jersey ze
slubové příze
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, 
konfekční límec, krční lemovka, 4 
knoflíky tón v tónu, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 17,-/Kč 450,-

JN 751
James & Nicholson 02.0751
Dámské funkční polo
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický single jersey ze
slubové příze
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál regulujicí vlhkost, konfekční 
límec, krční lemovka, 5 knoflíků tón 
v tónu, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,-/Kč 450,-

 JN 754
James & Nicholson 02.0754
Pánské funkční polo
160g/m², 100% polyester, single 
jersey
Prodyšný materiál, konfekční límec, 
knoflíková léga uvnitř, límec a kno-
flíky v kontrastní barvě, 4 knoflíky, 
pruhovaný design, regulující vlhkost
a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,70/Kč 440,-

JN 753
James & Nicholson 02.0753
Dámské funkční polo
160g/m², 100% polyester, single 
jersey
Lehce vypasovaný střih, prodyšný 
materiál, konfekční límec, knoflí-
ková léga uvnitř, límec a knoflíky 
v kontrastní barvě, 5 knoflíků,
pruhovaný design, regulující vlhkost
a rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,70/Kč 440,-



 JN 401 
James & Nicholson | 02.0401

 JN 411 
James & Nicholson | 02.0411

 JN 575 
James & Nichichic olsoo n | 02.002.0.00575575

 JN 555757666
James &&& NichNicholsoo n | 02.0.002.0576576576576

JJNJNJN 57575774 4 
JameJamemes &s &s & NichNichNichNicholsoololson | n | n | 02.002.002.002.057457457574

with UV protectionmit UV-Schutzhutzmit UV-Schutzzth UV protectiotmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutzmit UV-Schutz
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 401
James & Nicholson02.0401
Pánské polo High Performance
170g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, pletený polokošilový 
límec, krční lemovka, knoflíky tón v tónu,
boční rozparky, kvalitní funkční polyes-
ter (mikropolyester), regulující vlhkost a
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1€ 21,80/Kč 580,-

JN 411
James & Nicholson02.0411
Dámské polo High Performance
170g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál,
pletený polokošilový límec, krční lemovka,
knoflíky tón v tónu, kvalitní funkční po-
lyester (mikropolyester), regulující vlhkost a 
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1€ 21,80/Kč 580,-

Dámské polo bez rukávů
155g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál, plochý pletený
límec, knoflíky tón v tónu, příjemný komfort při nošení, 
regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 20,90/Kč 555,-

Pánské polo „Active“
155g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, plochý pletený límec, knoflíky tón v tónu, 
kvalitní funkční polyester (mikropolyester), regulující vlhkost
a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 23,-/Kč 610,-

Dámské polo „Active“
155g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, prodyšný materiál, plochý pletený
límec, knoflíky tón v tónu, kvalitní funkční polyester (mikro-
polyester), regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 23,-/Kč 610,-



 JN 736 
JJJames & Nicholson | 02.002.0. 737336733

JN 735
James &&& && Nicholson | 02.0735735353573335

 JN 358 
James & Nicholson | 02.0358

JN 358K 
James & Nicholson | 00002.30 58K5555

JNJN 3535777777
James & s &&s & &&&& Nicholsoosoon |n |n n || 02.002.0002 3335733
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 736
James & Nicholson 02.0736
Pánské sportovní tričko s výstři-
hem do V
150g/m², 100% polyester, single 
jersey
Klasický střih, prodyšný materiál,
výstřih do V, krční lemovka, dvojité 
švy na ramenou a průramcích, rych-
leschnoucí, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 180,-

JN 735
James & Nicholson 02.0735
Dámské sportovní tričko s výstři-
hem do V
150g/m², 100% polyester, single 
jersey
Vypasovaný střih, prodyšný materiál,
výstřih do V, krční lemovka, dvojité 
švy na ramenou a průramcích, rych-
leschnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 180,-

 JN 358
James & Nicholson 02.0358
Pánské žerzejové sportovní tričko
150g/m², 100% mikropolyester, 
single jersey
Rovný střih, prodyšný materiál, krční 
lemovka, dvojité švy na ramenou,
výstřihu a průramcích, regulující 
vlhkost, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 180,-

JN 358K
James & Nicholson 02.358K
Dětské tričko „Active“
150g/m², 100% mikropolyester,
single jersey
Prodyšný materiál, výstřih a 
průramky, krční lemovka, dvojité
švy na ramenou, regulující vlhkost,
rychleschnoucí

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

100 10 € 5,90/Kč 155,-

JN 357
James & Nicholson 02.0357
Dámské žerzejové sportovní 
tričko
150g/m², 100% mikropolyester, 
single jersey
Vypasovaný střih, prodyšný mate-
riál, krční lemovka, dvojité švy na
ramenou, výstřihu a průramcích, 
regulující vlhkost, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 180,-



JN 720 
James & Nichcc olson | 02.0720

JN 719
James & Nicholson | 02.077197719

 JN 24 
James & Nicholson || 02.0.00240

JNJNNNNNJ 191919197777
JameJameJameJamemess  && & s & NichNichNichc olsoolsoolsos n |n | 02.002.002.002.019797197197

JNJN 23233
JameJameJamees &s &s &s NichNicholsoolsoson | n | n | 02.00 023
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 720
James & Nicholson 02.0720
Pánské funkční polo
170g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, pletený
polokošilový límec, krční le-
movka, 3 knoflíky tón v tónu,
regulující vlhkost a rychle-
schnoucí, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10€ 9,50/Kč 250,-

JN 719
James & Nicholson 02.0719
Dámské funkční polo
170g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, 
prodyšný materiál, pletený 
polokošilový límec, krční le-
movka, 5 knoflíků tón v tónu,
regulující vlhkost a rychle-
schnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL
– 3XL

50 10€ 9,50/Kč 250,-

Sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester COOLDRY™, uvnitř:
polyesterové 5-kanálové vlákno, vnější strana: oboustranný 
strukturovaný žerzej, bavlna
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, pletený límec, krční le-
movka, knoflíky tón v tónu, dvojité švy na ramenou, výstřihu
a průramcích, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 19,40/Kč 515,-

Dámské sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester COOLDRY™
Lehce vypasovaný střih, funkce CoolDry®, oboustranný
strukturovaný žerzej, uvnitř: polyesterové 5-kanálové vlákno, 
vnější strana: bavlna, prodyšný a rychleschnoucí materiál, krční 
lemovka, knoflíky tón v tónu, dvojité švy na ramenou, výstřihu 
a průramcích, boční rozparky, vysoký komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 16,20/Kč 430,-

Sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester COOLDRY™, uvnitř:
polyesterové 5-kanálové vlákno, vnější strana: bavlna
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, krční lemovka, dvojité 
švy na ramenou, výstřihu a průramcích, oboustranný struktu-
rovaný žerzej, vysoký komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,90/Kč 395,-



 JN 386 
James & Nicholson | 02.0386

 JN 386K 
James & Nicholson | 02.386K

JN 372
James & Nicholsoolson |n |n |n | 020202.002 37272

 JN 387 
James & Nicholson | 02.0387

 JN 387K 
James & Nicholson | 02.387K

 JN 342 
James & Nicholson | 02.0342

green yellow orange royal

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 
yyellow yellow red cobalt royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 386
James & Nicholson 02.0386
Týmové tričko
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, lemování v kontrastní 
barvě, odolný materiál, snadná péče, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,50/Kč 330,-

 JN 386K
James & Nicholson 02.386K
Dětské týmové tričko
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, lemování v kontrastní 
barvě, odolný materiál, snadná péče, rychle-
schnoucí, lehké a pohodlné
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

50 1 € 11,60/Kč 310,-

 JN 387
James & Nicholson 02.0387
Týmové kraťasy „Basic“
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, elastický pas se stahovací 
šňůrkou, bez vnitřních slipů, lemování v kon-
trastní barvě, odolný materiál, snadná péče, 
rychleschnoucí, lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,60/Kč 310,-

 JN 387K
James & Nicholson 02.387K
Dětské týmové kraťasy „Basic“
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, bez vnitřních slipů,
lemování v kontrastní barvě, odolný mate-
riál, snadná péče, rychleschnoucí, lehké a
pohodlné
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

50 1 € 10,70/Kč 285,-

 JN 372
James & Nicholson 02.0372
Týmový rozlišovací dres
75g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, pro děti (S) a dospělé (L), robustní tkanina
S – L

100 10 € 4,90/Kč 130,-

 JN 342
James & Nicholson 02.0342
Týmové podkolenky
97% polyamid, 3% elastan
Pro děti a dospělé, odolný materiál, příjemné a pohodlné, snadná péče, M (31-34), L (35-
38), XL (39-42), XXL (43-46), k dostání v následujících velikostech: S (27-30)
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 8,50/Kč 225,-



 JN 482 
James & Nicholson | 02.0482

JN 484 
James & Nicholson | 02.0484

 JN 483 
James & Nicholson | 02.0483

JN 485 
James & Nicholson | 02.0485

JN 486 
James & Nicholson | 02.0486

black/white carbon/acid 
yyellow green/white yellow/black

red/white royal/white navy/cobalt

white/white white/black white/green white/royal

white/red acid yellow/
carbon yellow/black cobalt/navy

black/white black/yellow carbon/acid 
yyellow green/white

red/white royal/white navy/cobalt

white/white black/yellow black/white carbon/acid 
yyellow

green/white red/white royal/white navy/cobalt

black/yellow carbon/acid yellow

green/white red/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Závodní týmové tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, žakárové vložky v zadní části, boční 
síťované vložky v kontrastní barvě, regulující vlhkost a
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 370,-

Turnajové týmové tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, žakárové vložky v zadní části, boční 
síťované vložky v kontrastní barvě, regulující vlhkost a
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 370,-

Závodní týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, elastický pas se šňůrkou, boční žakárové
vložky v kontrastní barvě, regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 10,-/Kč 265,-

Turnajové týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, elastický pas se šňůrkou, vnitřní slipy ze
síťovaného materiálu, boční žakárové vložky v kontrastní 
barvě, regulující vlhkost a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,90/Kč 370,-

Tepláková souprava
100% polyester
Elastické manžety na rukávech a lemu, konce nohavic se
zipem, elastický pas se šňůrkou, plný zip a stojatý límec, 2
kapsy, 2 boční kapsy se zipem, vsadky v kontrastní barvě, 
snadno udržovatelný, uvnitř zdrsněný materiál
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 73,-/Kč 1935,-



 PA438 
Kariban ProAct | 20.P438

 PA439 
Kariban ProAct | 20.P439

 PA445 
Kariban ProAct | 20.P445

 PA441 
Kariban ProAct | 20.P441

PPPAP 4422
Karibabaan a ProAct | 20.P44424
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vylepšený kulatý výstřih s krční lemovkou, raglánový rukáv se
skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,60/Kč 175,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vylepšený kulatý výstřih s krční lemovkou, raglánový rukáv se
skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,10/Kč 160,-

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Vylepšený kulatý výstřih s krční lemovkou, raglánový rukáv se
skrytými švy, rychleschnoucí
 6/8      8/10   10/12  12/14

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

50 10 € 5,70/Kč 150,-

PA441
Kariban ProAct 20.P441
Pánské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
Úzké lemování ve výstřihu a průramcích, dvojité švy, rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 5,90/Kč 155,-

PA442
Kariban ProAct 20.P442
Dámské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
Úzké lemování ve výstřihu a průramcích, dvojité švy, vykroje-
ná záda, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 10 € 5,80/Kč 155,-

* tato barva dostupná jen u 20.P439 (dámská varianta)



 PA4013 
Kariban ProAct | 20.4013

 PA4012 
Kariban ProAct | 20.4012

 PA4017 
Kariban ProAct | 20.4017

 PA47676676
Kariban ProAAAct |ct |ct |ct 220.22 PP476

PAPAPAPAA477477477477 
Kariaririban ban banbanan ProAProAProAProAProAct |ct |ct |ct |c 220.2 P4777777777

PAPAPAAPA4434434 34 34  
Kariban PPProoAP ct | 20.P443
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské sportovní tričko
130g/m², 100% recyklovaný polyester, tkanina ptačí oko
Rovný střih, kulatý výstřih, krční lemovka v kontrastní barvě,
raglánový rukáv, dvojité švy na kulatém výstřihu, rukávech a
v pase, rychleschnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,80/Kč 180,-

Pánské sportovní tričko
130g/m², 100% recyklovaný polyester, tkanina ptačí oko
Rovný střih, kulatý výstřih, krční lemovka v kontrastní barvě, 
raglánový rukáv, dvojité švy na kulatém výstřihu, rukávech a
v pase, rychleschnoucí, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,80/Kč 205,-

Sportovní tričko s dlouhým rukávem
160g/m², 88% recyklovaný polyester, 12% elastan
Těsný střih, vysoký límec, raglánový rukáv se švy v kontrastní 
barvě, elastická spona v předním lemu, kterou lze protáhnout 
šňůrku šortek pro stabilizaci, UV ochrana 50+
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 15,50/Kč 410,-

Pánské sportovní tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester, tkanina ptačí oko
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, malý výstřih do V, krční 
lemovka, raglánový rukáv se skrytými švy, dvojité švy na
rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,50/Kč 200,-

Dámské sportovní tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester, tkanina ptačí oko
Vypasovaný střih, prodyšný a rychleschnoucí materiál, malý
výstřih do V, krční lemovka, raglánový rukáv se skrytými švy,
dvojité švy na rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL

50 10 € 6,90/Kč 180,-

Sportovní tričko s dlouhým rukávem
140g/m², 100% polyester
Kulatý výstřih s krční lemovkou, dvojité švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 9,20/Kč 245,-



 PA482 
Kariban ProAct | 20.P482

 PA483333 
Kariban ProAAAAAct | 20.P483

 PA480 
Kariban ProAct | 2020.P480

 PA481 
Kariban ProAct | 20.P481
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 PA482
Kariban ProAct 20.P482
Pánské polo CoolPlus®
145g/m², 50% polyester, 50% 
polyester CoolPlus®
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, 
hladký látkový límec, knoflíková
léga se 3 knoflíky, hladká tkanina
pro zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 15,10/Kč 400,-

PA483
Kariban ProAct 20.P483
Dámské polo CoolPlus®
145g/m², 50% polyester, 50% 
polyester CoolPlus®
Vypasovaný střih, prodyšný a
rychleschnoucí materiál, hladký 
látkový límec, hladká tkanina pro 
zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 13,-/Kč 345,-

 PA480
Kariban ProAct 20.P480
Pánské polo Interlock
100% polyester, rychleschnoucí, 
interlock
Prodyšný materiál, plochý pletený
límec, knoflíková léga se 3 knoflíky, 
kontrastní pás na krku a na bočních 
rozparcích, dvojité švy na rukávech 
a lemu, lemování v kontrastní barvě 
na ramenou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 12,10/Kč 320,-

PA481
Kariban ProAct 20.P481
Dámské polo Interlock
100% polyester, rychleschnoucí, 
interlock
Vypasovaný střih, prodyšný materiál,
plochý pletený límec, knoflíková
léga se 3 knoflíky, kontrastní pás na
krku a na bočních rozparcích, dvojité 
švy na rukávech a lemu, lemování v
kontrastní barvě na ramenou
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 12,10/Kč 320,-



PA359 
Kariban ProAct | 20.P359

PAAAA358358358358 
Kariban ProAct | 20.P358

PA1009 
Kariban ProAct | 20.1009

PAA1001001100 88 
Kariban ProAct | 20.1008

PA360 
Kariban ProAct | 20.P360

 PA232222 
Kariban ProAct | 20.P232

samtige Oberfl ächesamtige Oberfl ächemtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcggmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfl äcmtige Oberfläc
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

PA359
Kariban ProAct 20.P359
Dámská tréninková bunda
310g/m², 79% polyester, 15% 
viskóza, 6% elastan, kapuce: 65%
polyester, 35% bavlněná žerzejová 
podšívka
2-barevná šňůrka, manžety v
kontrastní barvě na rukávech a 
lemu, zip, 2 přední kapsy se zipem a
lepenými švy
XS – S – M – L – XL – XXL

15 1 € 53,-/Kč 1410,-

PA358
Kariban ProAct 20.P358
Pánská tréninková bunda
310g/m², 79% polyester, 15% 
viskóza, 6% elastan, kapuce: 65%
polyester, 35% bavlněná žerzejová 
podšívka
2-barevná šňůrka, manžety v
kontrastní barvě na rukávech a 
lemu, zip, 2 přední kapsy se zipem a
lepenými švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 60,-/Kč 1590,-

PA1009
Kariban ProAct 20.1009
Dámské funkční kalhoty
310g/m², 79% polyester, 15% 
viskóza, 6% elastan
Úzký střih, elastický pas s 2-barev-
nou šňůrkou, úzké ukončení nohavic
s elastickou vložkou v kontrastní 
barvě, kolenní vsadky, 1 tepelně
svařená kapsa na zip vzadu, 2
přední kapsy s žerzejovou podšívkou 
z 65% polyesteru, 35% bavlny
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 39,-/Kč 1035,-

PA1008
Kariban ProAct 20.1008
Pánské funkční kalhoty
310g/m², 79% polyester, 15% 
viskóza, 6% elastan
Úzký střih, elastický pas s 2-barev-
nou šňůrkou, úzké ukončení nohavic
s elastickou vložkou v kontrastní 
barvě, kolenní vsadky, 1 tepelně
svařená kapsa na zip vzadu, 2
přední kapsy s žerzejovou podšívkou 
z 65% polyesteru, 35% bavlny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 43,-/Kč 1145,-

PA360
Kariban ProAct 20.P360
Sportovní mikina s 1/4 zipem
200g/m², 90% polyester, 10% 
elastan
Raglánový rukáv, bílé zipy u barvy
navy, černý zip u barvy red a limet-tt
kový zip u barvy dark grey, 2 reflex-
ní kapsy se zipem (bez ochranné
funkce), měkká kartáčovaná tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 38,-/Kč 1010,-

PA232
Kariban ProAct 20.P232
Ultra lehká sportovní bunda
35g, 100% ripstop polyamid
Větruodolný a vodoodpudivý
materiál, stojatý límec, ragláno-
vý rukáv, transparentní tkanina,
extrémně lehká, rychleschnoucí,
bunda se dá složit do boční kapsy, 
přední zip s reflexním pruhem (bez
ochranné funkce), reflexní elastický
lem na límci, manžetách rukávů a
manžetách
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 24,20/Kč 640,-



 PA4009 
Kariban ProAct | 20.4009

PAPA10210211
KarKariban ban PrProAct | 20.10102110

 PA032 
Kariban ProAct | 20.P032

 PA577878 
Kariban ProAProAProAProAct |tct ct 200.200 P578
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 PA4009
Kariban ProAct 20.4009
Dámské sportovní tílko
135g/m², 65% polyester, 35% 
viskóza
Ležérní střih, krční lemovka, hluboké 
průramky, lehce zaoblený lem,
vykrojená záda, efekt slubové příze
XS – S – M – L

100 10 € 12,-/Kč 320,-

PA1021
Kariban ProAct 20.1021
Dámské sportovní kraťasy
210g/m², 100% bavlna, grey 
heather: 65% bavlna, 35% viskóza
Elastický pas, šikmý proužek a
šňůrka v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 9,40/Kč 250,-

 PA032
Kariban ProAct 20.P032
Bezešvé sportovní návleky na
ruce
90% polyester, 10% elastan
Bezešvá ergonomická pletenina,
pružný materiál, rychleschnoucí,
podle normy EN13758-1, UV
ochrana 40+, dodáváno ve dvojicích
onesize

250 1 € 3,-/Kč 80,-

PA578
Kariban ProAct 20.P578
Sportovní ručník
155g/m², 100% polyester
Okamžitý osvěžující účinek po 
navlhčení pro snížení tělesné teplo-
ty, rozměry: 100x30cm
onesize

100 1 € 5,20/Kč 140,-



PA188 
Kariban ProAct | 20.P188

 K710 
Kariban | 20.K710

PA119 
Kariban ProAct | 20.P119

 PA154 
Kariban ProAct | 20.P154
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

PA188
Kariban ProAct 20.P188
Dámské legíny
95% bavlna, 5% elastan
Elastický pas, žerzejová látka
XS – S – M – L – XL

20 1 € 14,50/Kč 385,-

K710
Kariban 20.K710
Teplákové kraťasy
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, french terry
Široký pas s plochou šňůrkou a
kovovými očky, 2 boční kapsy, 1
zadní kapsa, dvojité švy, LSF (low
shrinkage fleece) pro menší smrštění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 27,20/Kč 720,-

PA119
Kariban ProAct 20.P119
Pánské plavky
110g/m², 100% polyester mikro-
vlákno
Elastický pas s vnitřní stahovací 
šňůrkou, vnitřní slipy: síťovina, 1
našitá boční kapsa, 2 boční kapsy,
švy v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 17,90/Kč 475,-

PA154
Kariban ProAct 20.P154
Pánské sportovní kraťasy
100g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, elastický pas se
šňůrkou, 2 boční kapsy, podšívka 
ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 19,60/Kč 520,-



 PA342
Kariban ProAct | 20.P342

PA19292922 
Kariban ProAct | 20.P192

CaCaCC mp mp mm NouNo  Kidsds
SOLSOL'SOL'O S |SS | 25.925.95.952 031030313

 PA1002
Kariban ProAct | 20.1002

PA1003
Kariban ProAct | 20.1003

CaCaCCamp mpmp NouNouNououNou 
SOL'SOL'SOLS S |S |S 25.925.925 95 03003003

white

black

navy

black/lemon/
black

bright green/
white/black

red/white/
black

royal blue/
ylemon/navy

royal blue/
ywhite/navy

black

navy

black black

176

Sp
or

ts
 &

 O
ut

do
or

SO
L'

S 
• 

KA
RI

BA
N

 P
RO

AC
T

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

PA342
Kariban ProAct 20.P342
Pánská tréninková bunda
105g/m², 100% polyester s diamantovým
prošíváním
Pas se šňůrkou a zarážkou, elastický okraj rukávů,
zip s reflexním lemováním, 2 přední kapsy se
zipem, 1 vnitřní kapsa, podšívka ze síťoviny, pří-
stup k zušlechtění v podšívce, funkce CoolDry®,
reflexní pás (bez ochranné funkce) na boku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 38,50/Kč 1020,-

PA192
Kariban ProAct 20.P192
Pánské tréninkové kalhoty
105g/m², 100% polyester s diamantovým
prošíváním
Elastický pas se šňůrkou, dlouhý zip na nohavici,
2 boční kapsy se zipem, kompletní podšívka ze
síťoviny, funkce CoolDry®
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 25,70/Kč 680,-

Camp Nou
SOL'S 25.9030
Tepláková souprava
200g/m², 100% polyester, interlock
Vsadky na bocích a rukávech z prodyšného
materiálu, prodyšný materiál, elastické manžety
na rukávech a v pase, plný zip, 2 kapsy na zip,
vyšívané logo, poslední jmenovaná barva odpoví-
dá barvě kalhot, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 51,-/Kč 1350,-

Camp Nou Kids
SOL'S 25.9031
Dětská tepláková souprava
200g/m², 100% polyester, interlock
Vsadky na bocích a rukávech z prodyšného
materiálu, prodyšný materiál, elastické manžety
na rukávech a v pase, plný zip, 2 kapsy na zip,
vyšívané logo, poslední jmenovaná barva odpoví-
dá barvě kalhot, pratelné na 40°
    6 Y       8 Y       10 Y     12 Y
110/116   122/128   134/140   146/152 

20 1 € 45,-/Kč 1190,-

PA1002
Kariban ProAct 20.1002
Pánské kalhoty
155g/m², 95% polyester, 5% elastan
Kolenní vsadky 100% polyesterový žakár, 
vodoodpudivé, na bocích elastický pas s poutky
na opasek, zip v kontrastní barvě s 1 knoflíkem
na háček, 2 kapsy se zipem v kontrastní barvě 
vpředu a 1 zadní kapsa v kontrastní barvě se
zipem, antistatické
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 44,50/Kč 1180,-

PA1003
Kariban ProAct 20.1003
Dámské kalhoty
155g/m², 95% polyester, 5% elastan
Kolenní vsadky 100% polyesterový žakár, 
vodoodpudivé, na bocích elastický pas s poutky
na opasek, zip v kontrastní barvě s 1 knoflíkem
na háček, 2 kapsy se zipem v kontrastní barvě 
vpředu a 1 zadní kapsa v kontrastní barvě se
zipem, antistatické
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 45,50/Kč 1210,-



Sydney My My Men 
SOL'S | 25.1414

 Sydney Womeeen 
SOL'S | 25.0141

Anfi eld
SOL'S | 25.0210
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SOL'S | 25.1689
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sydney Men
SOL'S 25.1414
Pánské sportovní tričko Interlock
180g/m², 92% polyester, 8% 
elastan, interlock
Vypasovaný střih, ploché švy,
prodyšné síťované vsadky v kon-
trastní barvě na boční straně, rychle-
schnoucí tkanina Dry Fit, reflexní 
akcenty na raglánovém ramenním 
švu (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 13,15/Kč 350,-

Sydney Women
SOL'S 25.0141
Dámské sportovní tričko Interlock
180g/m², 92% polyester, 8% 
elastan, interlock
Vypasovaný střih, ploché švy,
prodyšné síťované vsadky v kon-
trastní barvě na boční straně, rychle-
schnoucí tkanina Dry Fit, reflexní 
akcenty na raglánovém ramenním 
švu (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 13,15/Kč 350,-

Anfield
SOL'S 25.0210
Tréninkové signální tričko
80g/m², 100% prodyšná polyeste-
rová síťovina
Kulatý výstřih lemovaný tón v tónu, 
neonové barvy pro dobrou viditel-
nost během nočního tréninku
XS – M – XL

100 5 € 4,25/Kč 110,-

Sandy
SOL'S 25.1689
Pánské plavecké šortky
105g/m², 100% polyester 
mikrovlákno, vnitřní slipy: 100%
polyesterová síťovina
Elastický pás se šňůrkou tón v tónu,
zadní kapsa s klopou a se zapínáním
na suchý zip, 2 boční kapsy, malé
boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

100 5 € 13,55/Kč 360,-



 Sporty 
SOL'S | 25.1939

 Sporty Women 
SOL'S | 25.1159

 Sporty Kids 
SOL'S | 25.1166

PePePePPPPeerforforforfofof rmermermermmerm r MMen en 
SOL'SOL'SOLSOL'L'SSO S |S |SS 25.125.12525.1252 19919919999

PePePP rforformermem r Wr Womeomomen n 
SOL'L'S |S | 25.125.111981989

Sprint
SOL'S | 25.2995

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

neon green

apple green

neon yellow

neon orange

neon pink

red

royal blue

french navy

aqua

white

black

apple green

red

royal blue

french navy

white

black

forest green

neon green

apple green

neon yellow

lemon

neon orange

orange

neon pink

red

dark purple

royal blue

french navy

petroleum blue

aqua

white

black

forest green

neon green

apple green

neon yellow

neon orange

neon pink

red

dark purple

royal blue

french navy

petroleum blue

aqua

white

black

apple green

red

royal blue

french navy

aqua

178

Sp
or

ts
 &

 O
ut

do
or

SO
L'

S

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

Pánské raglánové sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, raglánový rukáv, prodloužená záda, 
vhodné pro sublimační tisk
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 5,85/Kč 155,-

Dámské raglánové sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, raglánový rukáv, prodloužená záda,
vhodné pro sublimační tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 5,85/Kč 155,-

Dětské raglánové sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, úzce lemovaný límec, raglánový rukáv, 
prodloužená záda, vhodné pro sublimační tisk
   6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

50 10 € 5,55/Kč 145,-

Pánské piqué sportovní polo
180g/m², 100% polyester
Léga se 3 knoflíky s lemováním v kontrastní barvě, krční 
lemovka, boční rozparky v kontrastní barvě, vhodné pro
sublimační tisk, absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 13,90/Kč 370,-

Dámské piqué sportovní polo
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, léga se 3 knoflíky s lemováním v kontrastní 
barvě, krční lemovka, boční rozparky v kontrastní barvě,
vhodné pro sublimační tisk, absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 13,90/Kč 370,-

Unisex piqué sportovní tričko
130g/m², 100% polyester piqué
Vsazené rukávy, vhodné pro sublimační tisk, rychleschnoucí,
štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 3,95/Kč 105,-



S22S2287X87X87X87X 
SpirSpirp ro |o oooo 29.228787X87X87X

S2877J7J
Spiro | 299.2287J87J

S2S288X88
Spiro | 29 2229 229.288X88X88X88X8

 S274F4F
Spiro | 29.274F4

S2S2284F84FFFF 
SpirSpirSppS o | | 29.22229 84F84F4F44F4F

sport grey marl

hot coral

lavender black

white*

black*

grey

bottle

lime

fl o yellow

fl o orange

red*

purple

ocean blue

royal

navy

white

black

bottle

fl o green

lime

fl o yellow

fl o orange

red

ocean blue

royal

navy

black*

grey

combat

bottle

irish green

fl o green

lime

fl o yellow

gold

orange

fl o orange

red

super pink

fl o pink

purple

ocean blue

royal

navy*

PERFORMANCE WEAR

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

Sportovní tričko „Aircool“
130g/m², 100% polyester, ptačí oko síťovina
Vypasovaný střih, prodyšný materiál, streč High Tech, rychle-
schnoucí, neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,75/Kč 150,-

Dětské sportovní tričko „Aircool“
130g/m², 100% polyester, ptačí oko síťovina
Ležérní střih, prodyšný materiál, ofsetové ploché švy na 
ramenou a průramcích, streč High Tech, rychleschnoucí, 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L

50 10 € 5,30/Kč 140,-

Sportovní polo „Aircool“
130g/m², 100% polyester, ptačí oko síťovina
Prodyšný materiál, žebrovaný pletený límec, knoflíková 
léga se 3 knoflíky, 1 náhradní knoflík, ofsetové ploché švy 
na ramenou a průramcích, streč High Tech, rychleschnoucí, 
neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 9,50/Kč 250,-

 S274F
Spiro 29.274F
Dámské sportovní tílko
180g/m², hot coral: 47% nylon, 47% polyester, 6% elastan,
lavender: 50% nylon, 45% polyester, 5% elastan, sport grey 
marl: 88% polyester, 12% elastan
Prodyšný materiál, elastický pas, ploché švy, 4 zkřížená
ramínka na zádech, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

25 5 € 12,90/Kč 340,-

 S284F
Spiro 29.284F
Dámské capri legíny
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
Prodyšný materiál, elastický pas, rychleschnoucí, 3/4 délka
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 11,60/Kč 310,-



 S177M77M77M77M77M7
Spiro | 29.19.199.177M7

 S177777F
Spiro | 29.1177F7

 RC08608608608686X 
Spiro | 29.029.029.029.09.086X

S2S2S2S2245M5MMMMMM 
SpirSpirSpirSpiroo |o |o |o 29.229.2222245M45M5M45M5M45M

S2455FF 
SpirSpiro |o | 2929.2245FF

 S266X 
Spiro | 29.266X

NEW

white/red white/navy black/white black/red grey/lime red/white royal/navy navy/white

white/black black/white lime/black orange/black

red/black royal/white navy/white aqua/black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské týmové polo
145g/m², 100% polyester
3 knoflíky na límci, designový potisk, vhodné pro vrstvený
vzhled, funkce CoolDry®, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 19,80/Kč 525,-

Dámské týmové polo
145g/m², 100% polyester
3 knoflíky na límci, designový potisk, vhodné pro vrstvený
vzhled, funkce CoolDry®, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

20 5 € 17,60/Kč 465,-

Sportovní kšiltovka
100g/m², 100% polyester
Plochý profil, bez podšívky, barevné síťové vsadky, látkový 
pásek s kovovým zapínáním, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) na kšiltu a boku
onesize

150 25 € 4,90/Kč 130,-

Pánská mikrofleecová mikina s kapucí
180g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, stojatý límec, 2-vrstvá kapuce, lemování 
na kapuci, manžetách a lemu, zip s ochranou brady, boční 
kapsy, prošívané švy, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 23,90/Kč 635,-

Dámská mikrofleecová bunda s kapucí
180g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, stojatý límec, 2-vrstvá kapuce, lemování 
na kapuci, manžetách a lemu, zip s ochranou brady, boční 
kapsy, prošívané švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

15 5 € 23,90/Kč 635,-

Sportovní bunda „Luxe Reflectex Hi-Vis“
100% nylon
Vodoodpudivá a odolná proti větru, stojatý límec s
kartáčovanou vnitřní podšívkou a elastickým ukončením,
elastický okraj na rukávech a v pase, celoplošný zip s vnitřním
kontrastním páskem, malá kapsa na zip vzadu, zesílené švy 
v kontrastní barvě, ergonomicky prodloužená zadní část,
prodyšná podšívka ze síťoviny na zádech, v oblasti podpaží a 
na bocích, poutko, certifikováno podle EN ISO 20471 třída 
2, 360° viditelnost, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 63,50/Kč 1680,-



S2S2277777777M77M7
SpirSp o | o | o | o | o 29.229 277M

 S277F
Spiro | 29.277F

S2SS2S2S2268M68M68M8M68M 
SpirpiSpirSpirpiro | o | o | o | | | 29.229.229.229.229.268M68M68M68M68M

 S26868F68F68
Spiro | 29.29.29.2.29 68F

marl grey marl grey

black/grey

royal/navy

navy/navy

black/grey

royal/navy

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

S277M
Spiro 29.277M
Pánská mikina s kapucí
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, kapuce se
stahovací šňůrkou, lemování na
kapuci a okrajích, otevřené manžety 
a manžety na rukávech, boční kapsy
se zipem, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 16,60/Kč 440,-

S277F
Spiro 29.277F
Dámská mikina s kapucí
135g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, kapuce se
stahovací šňůrkou, lemování na
kapuci a okrajích, otevřené manžety 
a manžety na rukávech, boční kapsy
se zipem, extrémně lehká, rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 16,60/Kč 440,-

S268M
Spiro 29.268M
Pánská bunda „Zero Gravity“
160g/m², vnější strana: 100%
nylon, podšívka: 100% nylon, výplň:
100% polyester, rukávy a kapuce:
92% polyester, 8% elastan
Vypasovaný střih, kapuce, manžety
a lem s lemováním, raglánový rukáv,
2 boční kapsy se zipem, polstrovaná
a prošívaná přední a zadní strana,
lehké a rychleschnoucí, reflexní 
detaily (bez ochranné funkce),
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 54,-/Kč 1430,-

S268F
Spiro 29.268F
Dámská bunda „Zero Gravity“
160g/m², vnější strana: 100%
nylon, podšívka: 100% nylon, výplň:
100% polyester, rukávy a kapuce:
92% polyester, 8% elastan
Vypasovaný střih, kapuce, manžety
a lem s lemováním, raglánový rukáv,
2 boční kapsy se zipem, polstrovaná
a prošívaná přední a zadní strana,
lehké a rychleschnoucí, reflexní 
detaily (bez ochranné funkce),
neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 50,-/Kč 1320,-



 Sports-T-T-T-T MMMoMM ve Men 
Stedman | 05.8833300000

SpSSpSpppportoorttto ts-Ts  Move WomWomen e
Steddddman manmamanman | 000505.8930

Spppportortortrts-T-TT Race Men 
Stedmmanm n || 050| 05.8.8850

Sportttts-Ts-Tss RaRacce Wooooommmmene
Stedman | 00050505.89500

 Sports-TTTTTT ReReReReflfl fl eflefl fl ct ct MeMen 
Stedman | 055555.88488848840

Spoortorts-Ts-T Refl fl fl efl ctt t WWommenen
Stedmann | 05.8940

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

grey heather

denim heather

grey heather

coral heather

denim heather

grey heather

denim heather

grey heather

denim heather

grey heather

blue heather

grey heather

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

Sports-T Move Men
Stedman 05.8830
Pánské sportovní tričko
125g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný)
Úzce lemovaný límec ze stejného materiálu, krční lemovka,
částečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví (4 na tričko), 
ekologický funkční materiál, melanžový vzhled, štítek Tear-
Away v bočním švu, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 9,50/Kč 250,-

Sports-T Move Women
Stedman 05.8930
Dámské sportovní tričko
125g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný)
Úzce lemovaný límec ze stejného materiálu, krční lemovka,
přesahující ramena, zaoblený lem, částečně vyrobeno z 
recyklovaných PET lahví (4 na tričko), ekologický funkční 
materiál, melanžový vzhled, štítek TearAway v bočním švu,
neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 9,50/Kč 250,-

Sports-T Race Men
Stedman 05.8850
Pánské sportovní tričko
160g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný), 
10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze stejného materiálu,
krční lemovka, ploché švy, boční a ramenní vsadky z kontrast-tt
ního materiálu, částečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví 
(4 na tričko), ekologický funkční materiál, melanžový vzhled,
štítek TearAway v bočním švu, neutrální velikostní štítek, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 15,85/Kč 420,-

Sports-T Race Women
Stedman 05.8950
Dámské sportovní tričko
160g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný), 
10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze stejného materiálu,
krční lemovka, ploché švy, boční a ramenní vsadky z kontrast-tt
ního materiálu, částečně vyrobeno z recyklovaných PET lahví 
(4 na tričko), ekologický funkční materiál, melanžový vzhled,
štítek TearAway v bočním švu, neutrální velikostní štítek, 
pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 15,85/Kč 420,-

Sports-T Reflect Men
Stedman 05.8840
Pánské sportovní tričko
190g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný), 
10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze stejného materiálu,
ploché švy v kontrastní barvě, částečně vyrobeno z recyklo-
vaných PET lahví (4 na tričko), ekologický funkční materiál,
měkký materiál, melanžový vzhled, reflexní prvky (bez
ochranné funkce) vpředu a vzadu, štítek TearAway v bočním 
švu, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 17,40/Kč 460,-

Sports-T Reflect Women
Stedman 05.8940
Dámské sportovní tričko
190g/m², 90% ACTIVE-DRY° polyester (50% recyklovaný), 
10% elastan
Vypasovaný střih, úzce lemovaný límec ze stejného materiálu,
ploché švy v kontrastní barvě, částečně vyrobeno z recyklo-
vaných PET lahví (4 na tričko), ekologický funkční materiál,
melanžový vzhled, reflexní prvky (bez ochranné funkce) vpře-
du a vzadu, štítek TearAway v bočním švu, neutrální velikostní 
štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 17,40/Kč 460,-



 Seamlesssss  Raglan Flow Men 
Stedman | 05.88810

 Seamamless RaRaRaaglaggg n Floww Woommen
Stedmaman | 05.898918910000

 Seamless Jacket Men 
Stedman | 05.8820

 Seamless Jacket Women 
Stedman | 05.8920

 Seamlmlm essessess RaRaRRaglag n Mn en 
Stedman | 0505505.880.880.88.88088 0000

SeS amless Ragglglag n Women
SSStedStedmana | 05.8989909 0

b l fb l fC u G ad e tbarevné tónováníColour GradientColour GradientFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlauf

b l fb l fC u G ad e tbarevné tónováníColour GradientColour GradientFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlaufFarbverlauf

Melange JacquardMelange JacquardMelange Jacquardange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacqu

Melange JacquardMelange JacquardMelange Jacquardange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacquange Jacqu

BEST
SELLER

BEST
SELLER

transition

light grey 
transition

blue transition

dark grey 
transition

light grey 
transition

blue transition

dark grey 
transition

light grey 
transition

blue transition

dark grey 
transition

light grey 
transition

blue transition

black opal 
ggggggmelange

kiwi melange

king blue 
ggggggggmelange

black opal 
gmelange

kiwi melange

king blue 
gmelange
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Seamless Raglan Flow Men
Stedman 05.8810
Pánské sportovní tričko
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Kulatá pletenina, úzký výstřih ze stejného materiálu, raglá-
nový rukáv, dekorativní ploché švy, barevný přechod, pružný
materiál, regulující vlhkost, rychleschnoucí, velikostní štítek a
štítek s pokyny pro péči o prádlo na krku
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 14,05/Kč 370,-

 Seamless Raglan Flow Women
Stedman 05.8910
Dámské sportovní tričko
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Kulatá pletenina, úzký výstřih ze stejného materiálu, raglá-
nový rukáv, dekorativní ploché švy, barevný přechod, pružný
materiál, regulující vlhkost, rychleschnoucí, velikostní štítek a
štítek s pokyny pro péči o prádlo na krku
S – M – L – XL

48 12 € 14,05/Kč 370,-

Seamless Jacket Men
Stedman 05.8820
Pánská bunda s kapucí
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Vícedílná kapuce ve tvaru potápěčské kukly, raglánový rukáv, 
otvory pro palce, manžety a lemy z bundoviny, zip s ochranou
brady, dekorativní ploché švy, barevný přechod, pružný
materiál, regulující vlhkost, rychleschnoucí, velikostní štítek a
štítek s pokyny pro péči o prádlo na krku
S – M – L – XL

24 12 € 30,50/Kč 800,-

 Seamless Jacket Women
Stedman 05.8920
Dámská bunda s kapucí
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Vícedílná kapuce ve tvaru potápěčské kukly, raglánový rukáv, 
otvory pro palce, manžety a lemy z bundoviny, zip s ochranou
brady, dekorativní ploché švy, barevný přechod, pružný
materiál, regulující vlhkost, rychleschnoucí, velikostní štítek a
štítek s pokyny pro péči o prádlo na krku
S – M – L – XL

24 12 € 30,50/Kč 800,-

Seamless Raglan Men
Stedman 05.8800
Pánské sportovní tričko
140g/m², 58% ACTIVE-DRY° polyester, 42% nylon, melan-
žový žakár
Kulatá pletenina, olemovaný výstřih, raglánový rukáv, dekora-
tivní ploché švy, 2-barevný vzor, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 14,05/Kč 370,-

 Seamless Raglan Women
Stedman 05.8900
Dámské sportovní tričko
140g/m², 58% ACTIVE-DRY° polyester, 42% nylon, melan-
žový žakár
Kulatá pletenina, olemovaný výstřih, raglánový rukáv, dekora-
tivní ploché švy, 2-barevný vzor
S – M – L – XL

48 12 € 14,05/Kč 370,-



 Cotton Touch Men 
Stedman | 05.8600

 Cotton TTTouououch Womeomemeen
Stedman | 05.870707070000

 Active 140 Crew Nw Neckeck
Stedman | 05.8400

 Active 1404 RagRa lan WoWWomenm  
StedSSSS man | 05.8585085 0

 Intenseee e Tech Men 
Stedman | 0555.8020

 Intense e e TeeTeTececTe h WWWomomen
Stedman | 05050505550 .8128181.812811 0

Baumwoll HaptikBaumwoll Haptikaumwoll Haptaumwoll Haptaumwoll Haptaumwoll Haptp ypu apu apumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Haptumwoll Hapt

Bird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye Polyester

Bird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye Polyester

BEST
SELLER

white

black opal

kiwi green

cyber yellow

cyber orange

crimson red

hawaii blue

white

black opal

kiwi green

cyber yellow

cyber orange

crimson red

white

black opal

cyber yellow

crimson red

king blue

marina blue

white

black opal

cyber yellow

crimson red

deep lilac

anthra heather

grey heather

marina heather

anthra heather

grey heather

marina heather

184

Sp
or

ts
 &

 O
ut

do
or

ST
ED

M
AN

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

 Cotton Touch Men
Stedman 05.8600
Pánské sportovní tričko
160g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, jednoduchý žerzej „bavl-
něný omak“
Krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, malý reflexní potisk 
na zádech (bez ochranné funkce), 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 8,60/Kč 230,-

Cotton Touch Women
Stedman 05.8700
Dámské sportovní tričko
160g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, jednoduchý žerzej „bavl-
něný omak“
Krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, malý reflexní potisk 
na zádech (bez ochranné funkce), 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 8,60/Kč 230,-

 Active 140 Crew Neck
Stedman 05.8400
Pánské sportovní tričko se vzorem 
„ptačí oko“
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, tkanina ptačí oko
Krční lemovka v kontrastní barvě,
ploché švy na boční straně, boční 
vsadky, pružný materiál, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 9,10/Kč 240,-

Active 140 Raglan
Women
Stedman 05.8500
Dámské raglánové sportovní 
tričko v provedení „ptačí oko“
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, tkanina ptačí oko
Vypasovaný střih, krční lemovka v
kontrastní barvě, raglánový rukáv, 
ploché švy, pružný materiál, neutrál-
ní velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 9,10/Kč 240,-

 Intense Tech Men
Stedman 05.8020
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, žakár
Úzký výstřih ze stejného materiálu,
krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, melanžový vzhled, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 10,50/Kč 280,-

Intense Tech Women
Stedman 05.8120
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, žakár
Úzký výstřih ze stejného materiálu,
krční lemovka, dekorativní ploché 
ramenní švy, melanžový vzhled, 
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

48 12 € 10,50/Kč 280,-



 Sports-T Meeeen 
Stedman | 05.8000

SSports-T WWoWoW men
SteStedman | 05.81101000

Sports-T KKiKiKids ds ds
Stedman | 05.8170000
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Stedman | 05.8330000

Sports Tights 
Stedman | 05.8320

Interlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock Polyester

Interlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock PolyesterInterlock Polyester
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko Interlock Active-Dry
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester, interlock
Úzce lemovaný výstřih, ploché ramenní švy, měkký, mírně
lesklý materiál, reflexní logo ACTIVE-DRY® (bez ochranné 
funkce) vzadu, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
 * k dispozici pouze v těchto barvách

24 12 € 9,40/Kč 250,-

Dámské sportovní tričko Interlock Active-Dry
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester, interlock
Vypasovaný střih, úzce lemovaný výstřih a rukávy, ploché
ramenní švy, měkký, mírně lesklý materiál, reflexní logo 
ACTIVE-DRY® (bez ochranné funkce) vzadu, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

24 12 € 9,40/Kč 250,-

Dětské sportovní tričko Interlock Active-Dry
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester, interlock
Úzce lemovaný límec ze stejného materiálu, krční lemovka,
měkký hladký materiál, tkaný velikostní štítek na krku, štítek 
TearAway v bočním švu, pratelné na 40°
    S          M          L          XL

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

24 12 € 6,20/Kč 165,-

 Sports Bra
Stedman 05.8330
Sportovní podprsenka
300g/m², 90% nylon, 10% elastan
Elastický 2-vrstvý materiál, elastický žebrovaný hrudní pás,
bezešvá bez kostic, vykrojená záda, odnímatelné polstrované
košíčky, velikostní štítek a štítek s pokyny pro péči o prádlo
na krku, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 15,70/Kč 415,-

 Sports Tights
Stedman 05.8320
Dámské 3/4 sportovní legíny
300g/m², 90% nylon, 10% elastan
Široký žebrovaný pas, ploché boční švy v kontrastní barvě,
velikostní štítek a štítek s pokyny pro péči o prádlo v pase,
pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 12 € 15,70/Kč 415,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 7010
Tee Jaysy 18.7010
Pánské luxusní sportovní tričko
150g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, dvojitě prošité, 
dopředu posunutý ramenní šev s
černým pruhem, měkká tkanina, 
absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 15,35/Kč 410,-

7011
Tee Jaysy 18.7011
Dámské luxusní sportovní tričko
150g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, dvojitě prošité, 
dopředu posunutý ramenní šev s
černým pruhem, měkká tkanina, 
absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 15,35/Kč 410,-

 7200
Tee Jaysy 18.7200
Pánské luxusní sportovní polo
150g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, zaoblený límec
se 3 knoflíky v kontrastní barvě 
(antracit), regulující vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,60/Kč 705,-

7201
Tee Jaysy 18.7201
Dámské luxusní sportovní polo
150g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, zaoblený límec
se 3 knoflíky v kontrastní barvě 
(antracit), regulující vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,60/Kč 705,-



 7020 
Tee Jays | 18.7020

 7021 
Tee Jays | 18.7021

77110000000
Tee Tee JaysJaysJayssy | 18.78.71710000000

Bird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye PolyesterBird eye Polyester

BEST
SELLER

BEST
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white black black melange olive melange sky diver navy melange white black dark grey azure
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské sportovní tričko CoolDry®
160g/m², 95% mikropolyester COOLDRY™, 5% spandex
Raglánový rukáv, ploché švy, rychleschnoucí, reflexní potisk 
(bez ochranné funkce) na boku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,80/Kč 550,-

Dámské sportovní tričko CoolDry
160g/m², 95% mikropolyester COOLDRY™, 5% spandex
Vypasovaný střih, raglánový rukáv, ploché švy, rychleschnou-
cí, reflexní potisk (bez ochranné funkce) na boku
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,80/Kč 550,-

Pánské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikro polyester, tkanina ptačí oko 
se strukturou
Vypasovaný střih, plochý pletený límec, knoflíková léga se 3
knoflíky, dvojité švy, absorbující pot, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 22,40/Kč 595,-



JNJN 64640 0 
JameJames & s & NichNichololsoo n |n | | ||| 02.000 6400

 JN 716 
James & Nicholsoooon | 02.0716

JNJ 71715 
JJameJ s & & Nicholson | | 022.0715

brown melange/beige/royal anthracite melange/red/red

beige/anthracite melange/red red/anthracite melange/green

white/red white white/purple white lime green/lime green white

red/red white royal/royal white navy/red white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská pletená bunda v tradičním krojovém vzhledu
50% bavlna, 50% polyakryl, žebrování
Krojové knoflíky z imitace rohu, 2 boční kapsy, vsadka uvnitř 
v kostkovaném designu, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1650,-

Pánské piqué polo v tradičním krojovém vzhledu
195g/m², 100% bavlna
Polo v tradičním vzhledu, button-down límeček, kostkovaná
vsadka na límci, vnitřní straně knoflíkové légy a na bočních
rozparcích, 3 krojové knoflíky z imitace rohu, půlměsícová
podsádka tón v tónu na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kč 520,-

Dámské piqué polo v tradičním krojovém vzhledu
195g/m², 100% bavlna
Vypasované polo v tradičním krojovém vzhledu, kostkovaná
vsadka na límci, vnitřní straně knoflíkové légy a na bočních
rozparcích, 4 krojové knoflíky z imitace rohu, půlměsícová 
podsádka tón v tónu na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 520,-



JNJNJ 636363638888
JameJJames & s &&s & NNichNichNichNicholsoolsoolsools n ||| 022.02.2.2 6388

 JN 6337777
JameamemeJ s &s &s & && NiNichchhNi olsoolsoon ||| 02.00006637373

 Leather Trousers short/men
60.3101

 Leather Trousers short/women
60.3203

LeeLeeeathathathatathher erer e TroTroTrooooouuseuseuseuseuuu rsrsrs lonlonnnng/mg/mg eenen
60.360.360.330010010010100

able able able Chest Shield CChChangangngangeaeaabgeable 
60.360.33300000

hhher er eer er TroTroTrTrTrTrTr usussesers rs lonlononon wg/wg/womeomeomen nLeLeeeathath
60.360.32072072070772020

určeno k výšivceembroiderableembroiderablebestickbarbestickbarbestickbarbestickbarbestickbarbestickbarbestickbar

green/white

red/white

royal/white

green/white

red/white

purple/white

royal/white

light brown dark brown light brown dark brown

light brown

dark brown light brown dark brown

light brown

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

JN 637
James & Nicholson
02.0637
Popelínová kostkovaná halenka v tradičním krojovém 
vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, rukávy k vyhrnutí s páskem a knoflíkem, za-
oblený lem, krojové knoflíky z imitace rohu, Easy Care, vysoce 
kvalitní, snadno žehlivý popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,50/Kč 1015,-

JN 638
James & Nicholson
02.0638
Popelínová kostkovaná košile v tradičním krojovém 
vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, rukávy k vyhrnutí s páskem a knoflí-
kem, zaoblený lem, krojové knoflíky z imitace rohu, náprsní 
kapsa, 2 záhyby na zádech, Easy Care, vysoce kvalitní, snadno 
žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 38,50/Kč 1015,-

Leather Trousers short/men
60.3101

Pánské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
Tradiční krátké kožené kalhoty, včetně ramínek a náprsníku, 
výšivky na bocích a vpředu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 79,-/Kč 2100,-

Leather Trousers short/women
  60.3203
Dámské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
Tradiční krátké kožené kalhoty, včetně ramínek a náprsníku, 
výšivky na bocích a vpředu
XS – S – M – L – XL

20 1 € 79,-/Kč 2100,-

Pánské kožené kalhoty, dlouhé
100% hovězí kůže
Dámské kožené kalhoty s tradiční 3/4 délkou, včetně ramí-
nek a náprsníku, výšivky na bocích a vpředu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,50/Kč 2350,-

Vyšívatelný náprsník ke koženým kalhotům
100% hovězí kůže100% hovězí kůže
Šle s vyšívatelným náprsníkem vhodné ke koženým kalhotům
3001 3101 3203 a 3207, nastavitelné popruhy, náprsní pás
se dá pomocí suchého zipu odebrat pro snadnou aplikaci 
výšivky nebo potisku, kovové spony, náprsník rozměry: cca
23x9cm, v pase lze připnout knoflíkem
onesize

100 1 € 17,95/Kč 475,-

kožené kalhoty, dlouhéDámské k
100% hovězí kůže100% hov
Dámské kožené kalhoty s tradiční 3/4 délkou, včetně ramí-
nek a náprsníku, výšivky na bocích a vpředu
XS – S – M – L – XL

20 1 € 88,50/Kč 2350,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Stojatý límec, otevřený pas s elastickou šňůrkou a zarážkami, 
zip tón v tónu, lehce fungující zipový systém, 2 kapsy na zip,
příčný šev pod hrudníkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 30,-/Kč 795,-

Fleecový svetr s 1/4 zipem
300g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Otevřený pas s elastickou šňůrkou a zarážkami, zip tón v
tónu, lehce fungující zipový systém, 2 boční kapsy (vnitřní 
kapsy z interlokového materiálu)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 30,-/Kč 800,-

3-vrstvá mikrofleecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový mikrofleece
Prodyšná vrstvená membrána, elastické manžety na ruká-
vech, plná vnitřní větrná clona, 2 skryté boční kapsy, elastic-
ká šňůrka se 2 zarážkami, příjemný strečový fleece, vysoká
tepelná ochrana, materiál odolný proti větru, nepromokavá
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 66,-/Kč 1745,-

Traveller +
B&C 01.0705
Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Stojatý límec, otevřený lem, 2 přední kapsy se zipem, pro-
dloužená záda, průramky a lem s lemováním tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 27,20/Kč 720,-

Full Zip Fleece
F.O.L. 16.2510
Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece, smoke: 
75% polyester, 25% viskóza
Stojatý límec s krční lemovkou se vzorem rybí kosti, nasta-
vitelný pas se zarážkou, zipy na přední straně a kapsy tón v
tónu, skryté švy
S – M – L – XL – XXL

12 3 € 28,70/Kč 760,-
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James & Nicholson | 02.0044

 JN 49 
James & Nicholson | 02.0049

 JN 44K 
James & Nicholson | 02.044K

JNJNJNJNJNJJN 787878787 2222
JameJameJameJameJames &s & s & ss & NichNichNichNic olsoolsoolsoolsoolson |n n || 02.002.002.002.002.0777827
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Jamema s & Nichcholsool n ||| 02.0781
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
Kadetový límec, elastické manžety na rukávech, stahovací 
šňůrka se zarážkami v lemu, 2 boční kapsy se zipem, dvojité 
švy na průramcích a ramenou, vysoce kvalitní fleece, snadno
udržovatelný, protižmolkovací fleece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 27,40/Kč 725,-

Dámská mikrofleecová bunda
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, elasticky lemovaný pas, límec a rukávy, 2 
boční kapsy, snadno udržovatelný, protižmolkovací mikro-
fleece, velmi příjemný komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 29,30/Kč 775,-

Dětská fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
Kadetový límec, elastické manžety na rukávech, stahovací 
šňůrka se zarážkami v lemu, 2 boční kapsy se zipem, dvojité 
švy na průramcích a ramenou, těžký protižmolkovací fleece
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
104    116    128      140         152           164

25 5 € 24,60/Kč 650,-

 JN 782
James & Nicholson 02.0782
Pánská mikrofleecová bunda
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy se zipem, protižmolkovací, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 20,-/Kč 530,-

 JN 781
James & Nicholson 02.0781
Dámská mikrofleecová bunda
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2 boční kapsy se zipem, protižmolko-
vací, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 20,-/Kč 530,-



 JN 766
James & Nicholson | 02.0766

JNJN 7676765 5 55
JJameJames & s & NichNicholsoolsolsolson | n |n | n | 00202.002.0765765

 JN 45
James & Nicholson | 02.2.2.0045

 JN 48848888 
James & Nicchchcholsoolsoolsonnn n | |  |nn 02.002.0048048

 JN 1006 
James & Nicholson | 02.1006

 JN 43 
James & Nicholson | 02.0043
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 766
James & Nicholson 02.0766
Pánská mikrofleecová bunda
220g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 860,-

JN 765
James & Nicholson 02.0765
Dámská mikrofleecová bunda
220g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Lehce vypasovaný střih, stojatý 
límec, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 860,-

 JN 45
James & Nicholson 02.0045
Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester
Hřejivá vesta z těžkého kvalitního 
fleecu, průramky a lem zesílené
nylonem, 2 boční kapsy se zipem,
dvojité švy na průramcích a
ramenou, snadno udržovatelný, 
protižmolkovací fleece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 23,80/Kč 630,-

JN 48
James & Nicholson 02.0048
Dámská mikrofleecová vesta
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, elasticky
lemovaný pas, límec a rukávy, 2 
boční kapsy, snadno udržovatelný, 
protižmolkovací mikrofleece, velmi 
příjemný komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 26,20/Kč 695,-

 JN 1006
James & Nicholson 02.1006
3-vrstvá fleecová bunda
350g/m², vně i uvnitř: 100%
polyester, střední vrstva: prodyšná, 
větruodolná a voděodolná TPU-
-membrána
Vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m²
za 24h), celoplošná větrná clona,
náprsní kapsa se zipem, 2 skryté 
kapsy se zipem, elastická šňůrka se 
zarážkou na lemu, propustná pro 
vodní páry, materiál odolný proti
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 61,50/Kč 1635,-

JN 43
James & Nicholson 02.0043
Fleecový svetr s 1/4 zipem
300g/m², 100% polyester
Kadetový límec, elastické manžety 
na rukávech, stahovací šňůrka se
zarážkami v lemu, dvojité švy na
průramcích a ramenou, vysoce
kvalitní fleece, snadno udržovatelný,
protižmolkovací fleece
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 27,-/Kč 715,-



 K911 
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K913 
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 K906 
KKKariK ban | 20.K99099 66
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K911
Kariban 20.K911
Mikrofleecová bunda „Falco“
300g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofleece
Stojatý límec, rovný lem, 2 boční 
kapsy se zipem, jemný mikrofleece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 20,90/Kč 555,-

K907
Kariban 20.K907
Dámská mikrofleecová bunda
„Maureen“
280g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofleece
Vypasovaný střih, límec a manžety
s lemováním, stojatý límec, 2 boční 
kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 20,90/Kč 555,-

K913
Kariban 20.K913
Mikrofleecová vesta „Luca“
300g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofleece
Stojatý límec, rovný lem, 2 boční 
kapsy s ozdobným prošíváním,
jemný mikrofleece
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 16,60/Kč 440,-

K906
Kariban 20.K906
Dámská mikrofleecová vesta 
„Melodie“
280g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofleece
Vypasovaný střih, límec a průramky
s lemováním, stojatý límec, 2 boční 
kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 16,60/Kč 440,-



7979616166
PromPromomodoodorddoro |o | 40.70.740.70.79619616961

797997999965656565665
PrommPrommodorodorodorodoro |o |o |o |o |o | 440.740.740.740.7400 96596596559659

7971
Promodoro || 40.79717171

797 85858585855
PromPromP odoro ||||| 40.7985

white/new light
g ygrey

black/black

charcoal/grey

royal/steel grey

navy/aqua

graphite/light
g ygrey

light grey/black

red/light grey

turquoise/light 
g ygrey

navy/light grey

black/light grey

196

Fl
ee

ce
 •

 P
LA

IN
PR

O
M

O
D

O
RO

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

 7961
Promodoro 40.7961
Pánská dvojitá fleecová bunda
320g/m², 100% polyester
Stojatý límec, manžety na rukávech 
s elastanem, plný a skrytý zip, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní strana
v kontrastní barvě, oboustranná
protižmolkovací úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

15 1 € 33,-/Kč 875,-

7965
Promodoro 40.7965
Dámská dvojitá fleecová bunda
320g/m², 100% polyester
Stojatý límec, manžety na rukávech 
s elastanem, plný a skrytý zip, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní strana
v kontrastní barvě, oboustranná
protižmolkovací úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 30,50/Kč 810,-

 7971
Promodoro 40.7971
Pánská dvojitá fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, proti-
žmolková úprava
Vypasovaný střih, větruodolná,
stojatý límec, manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, skrytý zip, 2 
boční kapsy s ozdobným prošíváním,
zesílené ramenní švy, vnitřní strana v 
kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

15 1 € 29,80/Kč 790,-

7985
Promodoro 40.7985
Dámská dvojitá fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, proti-
žmolková úprava
Vypasovaný střih, větruodolná,
stojatý límec, manžety na rukávech 
a lemu s elastanem, skrytý zip, 2 
boční kapsy s ozdobným prošíváním,
zesílené ramenní švy, vnitřní strana v 
kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 29,40/Kč 780,-



R036X
Result | 30.036X

 R114X 
Result Core | 30.114X

R1R1R1R1R 15M15M15M151   
ResuResuReReResuResuesult |lt |t |lt |ltt 30.30.115M115M115M

R1R1R1RR 15F555  
ResuResuResuResuResult |lt |lt |lt |lt | 30.303030 115F

R220M 
Result Core | 30.220X

R2R2RRR220F2020  
RResuResuResuResuResult Clt Core ore | 30 300 220.220.220FFFF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R036X
Result 30.036X
Těžká fleecová bunda
330g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový fleece
Nastavitelný pas s elastickou šňůr-
kou, elastické manžety na rukávech, 
2 velké přední kapsy s ozdobným
prošíváním, speciální vlákno pro 
absorpci kapaliny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 21,60/Kč 570,-

R114X
Result Core 30.114X
Mikrofleecová bunda
200g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Stojatý límec, raglánový rukáv, 2 
boční kapsy, pružný materiál, velmi
lehká a teplá, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 16,60/Kč 440,-

R115M
Result 30.115M
Mikrofleecová bunda
280g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Prodyšný materiál, 2 boční kapsy 
se zipem, podlepené švy na krku,
prodloužená záda, měkká, sportovní 
2-cestná strečová tkanina, rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 23,30/Kč 620,-

R115F
Result 30.115F
Dámská mikrofleecová bunda
280g/m², 100% polyester mikro-
fleece
Prodyšný materiál, zapečetěné
límcové švy, prodloužená záda, 
ideální jako spodní nebo vrchní 
vrstva, 2-cestný strečový materiál,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 21,60/Kč 570,-

R220M
Result Core 30.220X
Pánská outdoorová fleecová 
bunda „Fashion Fit“
280g/m², 100% polyester
Lemované manžety, 2 boční 
kapsy se zipem, elastická šňůrka se 
zarážkou
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 18,80/Kč 500,-

R220F
Result Core 30.220F
Dámská outdoorová fleecová
bunda „Fashion Fit“
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, lemované man-
žety, nastavitelná šňůrka v pase, 2
boční kapsy se zipem
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 18,80/Kč 500,-



 870M 
Russell | 10.870M

 870F 
Russell | 10.870F

 870B 
Russell | 10.870B

 874M 
Russell | 10.874M

8888881M 11M
Russseell | 10| 10.88.881881MM
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Stojatý límec, boční kapsy se zipem, hustá kompaktní vlákna 
zajišťují minimální tepelné ztráty, extrémně hladký povrch pro
potisk nebo výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3 € 32,-/Kč 850,-

Dámská fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem,
hustá kompaktní vlákna zajišťují minimální tepelné ztráty,
extrémně hladký povrch pro potisk nebo výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 30,50/Kč 810,-

Dětská fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem, hustá kompaktní vlák-
na zajišťují minimální tepelné ztráty, extrémně hladký povrch 
pro potisk nebo výšivku
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3 € 26,20/Kč 695,-

874M
Russell 10.874M
Fleecový svetr s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Boční kapsy se zipem, hustá kompaktní vlákna zajišťují 
minimální tepelné ztráty, extrémně hladký povrch pro potisk
nebo výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 31,-/Kč 820,-

881M
Russell 10.881M
Mikrofleecový svetr s 1/4 zipem
190g/m², 100% polyester, protižmolkový mikrofleece
Zip na límci, 2 boční kapsy se zipem, ideální pro vnitřní a
venkovní použití, pevně tkaný materiál pro dobrou tepelnou
izolaci, lehký materiál
S – M – L – XL – XXL

24 3 € 31,-/Kč 820,-



8878877888 2M2M 2M 2M M
RussRusRus eellellel | 10| 10| 10100.872.872872.87287228 MMMMMM

8777772F2F 2F
Russellll | 10| 101000.872.872.872FFF

880M 
Russell | 10.880M

88888883F 33FF3
Russseelellell | 1010.883.88388.88 FFF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

872M
Russell 10.872M
Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový fleece
Kadetový límec, 2 boční kapsy se
zipem, extrémně hladký povrch pro
potisk nebo výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 28,10/Kč 745,-

872F
Russell 10.872F
Dámská fleecová vesta
320g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový fleece
Vypasovaný střih, kadetový límec, 
2 boční kapsy se zipem, extrémně
hladký povrch pro potisk nebo
výšivku
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 28,10/Kč 745,-

880M
Russell 10.880M
Pánská mikrofleecová bunda
190g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se
zipem, ideální pro vnitřní a venkovní 
použití, pevně tkaný materiál pro
dobrou tepelnou izolaci, lehký
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 33,50/Kč 890,-

883F
Russell 10.883F
Dámská mikrofleecová bunda
190g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2
boční kapsy se zipem, ideální pro
vnitřní a venkovní použití, pevně
tkaný materiál pro dobrou tepelnou
izolaci, lehký materiál
XS – S – M – L – XL

24 3 € 32,-/Kč 850,-



 Normmmamam n Mn MMen enen 
SOL'S | 25255.25.20930933
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Norman Men
SOL'S 25.2093
Pánská fleecová bunda
220g/m², 100% polyester
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 16,20/Kč 430,-

 Norman Women
SOL'S 25.2094
Dámská fleecová bunda
220g/m², 100% polyester
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zipem, štítek 
TearAway
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 16,20/Kč 430,-

Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolková úprava
Vyztužená krční lemovka, elastické manžety a šňůrka v pase,
hustý fleece s krátkým vlasem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 22,80/Kč 605,-

Dámská fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolková úprava
Vyztužená krční lemovka, elastické manžety a šňůrka v pase,
hustý fleece s krátkým vlasem
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 22,80/Kč 605,-

Dětská fleecová bunda
300g/m², 100% polyester, protižmolková úprava
Krátký střih, vysoký límec, vyztužená krční lemovka, elastické 
manžety na rukávech, zip tón v tónu, 2 boční kapsy se zipem
a lemováním
 4 Y        6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

20 1 € 18,50/Kč 490,-



 Nova Women 
SOL'S | 25.0587

 Nova Men 
SOL'S | 25.0586

 Ness 
SOSOL'S | 25.5600

NoNoNoorwarwarwarwayy y y
SOSOLL'S | 25.25.525.522 100101001001010

NoN rddiicc c
SOL'SOL'SS | 25.5.55505505500

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black

black/aqua

charcoal grey/
gorange

charcoal grey

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 ymedium grey

red/
g ymedium grey

navy/
gggg yyymedium grey
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nova Women
SOL'S 25.0587
Dámská mikrofleecová bunda
200g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
2 boční kapsy se zipem, ozdobné
prošívání a zipy v kontrastní barvě 
kromě barev navy a black, vysoká
hustota
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 26,20/Kč 695,-

Nova Men
SOL'S 25.0586
Pánská mikrofleecová bunda
200g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se
zipem, ozdobné prošívání a zipy v
kontrastní barvě kromě barev navy a 
black, vysoká hustota
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,20/Kč 695,-

Fleecová mikina s 1/2 zipem
300g/m², 100% polyester
Stojatý límec, pas s elastickou šňůrkou, elastické manžety,
plastový zip tón v tónu, větší hustota, protižmolkovací
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 22,30/Kč 590,-

Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester
3 kapsy na zip, větší hustota, protižmolkovací
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 1 € 21,30/Kč 565,-

Kontrastní fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
Polstrovaný límec, 2 kapsy s lemováním, náprsní kapsa se 
zipem, vsadky v kontrastní barvě na límci, těle a rukávech,
větší hustota, protižmolkovací
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,-/Kč 920,-



 Fleece Jacket Men 
Stedman | 05.5030

FlF eece Jacket Women
StedStedmanman | 050 .5100

 9160000 
Tee Jaysys | |  1| 8.9116060606006060

9191707000
Teeee T JaysJays | | 18.9170

BEST
SELLER

black opal

grey steel

scarlet red

blue midnight

black opal

scarlet red

blue midnight

black

dark grey

black

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

 Fleece Jacket Men
Stedman 05.5030
Pánská fleecová bunda
220g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofleece
Prodyšný materiál, stojatý límec,
polyesterová keprová krční lemovka, 
nastavitelný pas, zip tón v tónu s
vnitřní klopou, 2 kapsy, vsadka ve
tvaru půlměsíce, oboustranně kar-
táčovaná, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 24,50/Kč 650,-

Fleece Jacket Women
Stedman 05.5100
Dámská fleecová bunda
220g/m², 100% protižmolkový
polyester mikrofleece
Prodyšný materiál, stojatý límec,
polyesterová keprová krční lemovka, 
zip tón v tónu s vnitřní klopou, 2
kapsy, vsadka ve tvaru půlměsíce, 
oboustranně kartáčovaná, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL

24 6 € 21,40/Kč 570,-

 9160
Tee Jaysy 18.9160
Pánská fleecová bunda
170g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
větrná clona na vnitřní straně YKK
zipu, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 33,50/Kč 895,-

9170
Tee Jaysy 18.9170
Dámská fleecová bunda
170g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
větrná clona na vnitřní straně YKK
zipu, 2 boční kapsy se zipem, vídeň-
ské švy vpředu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 33,50/Kč 895,-



 JN 597 
James & Nicholson | 02.0597

 JN 596 
James & Nicholson | 02.0596

 JN 571 
James & Nicholson | 02.0571

JN 570 
JamJamJameJamam s & NichN olson | 02.0570

JN 783
James & Nicholson | | | 02.002.02.02 0783

JNJ  784
JameJames & s & NichN olsoon | n 02.002.0007848478

strukturovaný fl eeceStructure FleeceStructure FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur FleeceStruktur Fleece

Diamond Patternd a a t ýaute Optaute Optaute ODiamond PatternDiamond PatternRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-Optik

Diamond Patternd a a t ýaute Optaute Optaute ODiamond PatternDiamond PatternRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-OptikRauten-Optik

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/carbon

green/
gdark green

yellow/carbon

red/carbon

aqua/navy

carbon/red

green/navy

yellow/carbon

dark orange/
carbon

aqua/navy

off  white/carbon

black/carbon

fern green/
carbon

pink/carbon

red/carbon

navy/bright blue

off  white/carbon

black/carbon

fern green/
carbon

red/carbon

navy/bright blue
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 597
James & Nicholson 02.0597
Pánská strukturovaná fleecová bunda
190g/m², 100% polyester
Příjemně měkká kvalita, vnější strana: mírně
strukturovaná, uvnitř: hladká, stojatý límec,
podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem, ploché švy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 28,70/Kč 760,-

JN 596
James & Nicholson 02.0596
Dámská strukturovaná fleecová bunda
190g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, příjemně měkká kvalita, vnější 
strana: mírně strukturovaná, uvnitř: hladká, sto-
jatý límec, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, ploché švy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 28,70/Kč 760,-

JN 571
James & Nicholson 02.0571
Pánská fleecová bunda s diamantovou struk-
turou, s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
Vnější strana hladká s decentním celoplošným
potiskem, uvnitř: zdrsněný fleece v diamantovém
vzhledu, sestřihnutá kapuce s elastickou šňůrkou
a zarážkou, plný podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,-/Kč 1195,-

JN 570
James & Nicholson 02.0570
Dámská fleecová bunda s diamantovou struk-
turou, s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
Lehce vypasovaný střih, vnější strana hladká s 
decentním celoplošným potiskem, uvnitř: zdrs-
něný fleece v diamantovém vzhledu, sestřihnutá
kapuce s elastickou šňůrkou a zarážkou, plný
podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,-/Kč 1195,-

JN 783
James & Nicholson 02.0783
Dámská elastická fleecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% elastan
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, plný podši-
tý zip s ochranou brady, YKK zipy, 2 boční kapsy 
se zipem, vsadky a ploché švy v kontrastní barvě,
zdrsněná vnitřní strana, vnější strana hladká v
decentním pruhovaném designu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 860,-

JN 784
James & Nicholson 02.0784
Pánská elastická fleecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% elastan
Stojatý límec, plný podšitý zip s ochranou brady, 
YKK zipy, 2 boční kapsy se zipem, vsadky a
ploché švy v kontrastní barvě, zdrsněná vnitřní 
strana, vnější strana hladká v decentním pruhova-
ném designu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 860,-



JNJNJ 78786 6 6
JameJamemes & s &s NichNicholsoolsoson | n | n |n n 02.002.0202 786786868678

JNJNNJ 78785 555 5
JameJames &s && & NichNichhhhoolsooooo n | 02.0.02.0.0.0785

 JN 764
James & Nicholson | 02.0764

 JN 767 3 
James & Nichholsos n n n | 002.002.00 76376

g atte u e e tegg
zur Veredelungzur Veredelung

Smooth Surface forl ßßglatte Aussenseiteglatte Aussenseite 
r Veredelunr Veredelunr Veredelunr Veredelun

g atte u e e teg atte u e e teg atte u e e teatte u e eeglatte Aussenseitegglatte Aussenseitegglatte Außenseite glatte Außenseite glatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseite glatte Außenseiteglatte Außenseite
d ld ld lVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredelu

g atte u e e tegg
zur Veredelungzur Veredelung

Smooth Surface forl ßßglatte Aussenseite glatte Aussenseite 
r Veredelunr Veredelunr Veredelunr Veredelun

g atte u e e teg atte u e e teg atte uße se teatte uße se teeglatte Aussenseitegglatte Aussenseitegglatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseiteglatte Außenseite
d ld ld lVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredelu

black/carbon

fern green/
carbon

red/carbon

bright blue/navy

black/carbon

fern green/
carbon

pink/magenta

red/carbon

bright blue/navy

black/silver

spring green/
ggreen

light red/chili

cobalt/navy

navy/cobalt

black/silver

spring green/
ggreen

light red/chili

pink/fuchsia

cobalt/navy

navy/cobalt
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 786
James & Nicholson 02.0786
Pánská elastická fleecová bunda 
s kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
Nastřižená kapuce, raglánový rukáv, 
YKK zipy, 2 boční kapsy se zipem,
ploché švy tón v tónu, zdrsněná
vnitřní strana, vnější strana hladká v 
decentním pruhovaném designu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,50/Kč 1095,-

JN 785
James & Nicholson 02.0785
Dámská elastická fleecová bunda
s kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
Lehce vypasovaný střih, nastřižená 
kapuce, raglánový rukáv, YKK zipy,
2 boční kapsy se zipem, ploché švy 
tón v tónu, zdrsněná vnitřní strana, 
vnější strana hladká v decentním
pruhovaném designu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 41,50/Kč 1095,-

 JN 764
James & Nicholson 02.0764
Pánská elastická fleecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vypasovaný střih, prodyšný materiál,
stojatý límec, otvory pro palce, 
podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy se zipem, ploché švy,
bi-elastická, hladký povrch, zdrsně-
ná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1370,-

JN 763
James & Nicholson 02.0763
Dámská elastická fleecová bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vypasovaný střih, prodyšný materiál,
stojatý límec, otvory pro palce, 
podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy se zipem, ploché švy,
bi-elastická, hladký povrch, zdrsně-
ná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1370,-



 JN 774 
James & Nicholson | 02.0774

 JN 773 
James & Nicholson | 02.0773

 JN 589 
James & Nicholson | 02.0589

 JN 588 
James & Nicholson | 02.0588

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

dark grey 
ggmelange/silver

light grey 
ggmelange/red

kiwi melange/
yyyyroyal

royal melange/
red

dark grey 
gggggggmelange/silver

light grey 
gggmelange/red

kiwi melange/
yyyyyyyroyal

pink melange/
off  white

royal melange/
red

dark melange/
black

light melange/
carbon

green melange/
black

red melange/
black

blue melange/
black

denim melange/
black

dark melange/
black

light melange/
carbon

green melange/
black

red melange/
black

blue melange/
black

denim melange/
black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 774
James & Nicholson 02.0774
Pánská pletená fleecová vesta se
stojáčkem
280g/m², 100% polyester
Náprsní kapsa, boční kapsy se zi-
pem, dělící švy zdůrazňující postavu,
lemování v kontrastní barvě na
průramcích a lemu, pletený vzhled,
zdrsněná vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

JN 773
James & Nicholson 02.0773
Dámská pletená fleecová vesta se
stojáčkem
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, náprsní 
kapsa, boční kapsy se zipem, dělící 
švy zdůrazňující postavu, lemování 
v kontrastní barvě na průramcích
a lemu, pletený vzhled, zdrsněná
vnitřní strana
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

JN 589
James & Nicholson 02.0589
Pánská pletená fleecová bunda 
s kapucí
320g/m², 100% polyester, 
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Nastřižená kapuce, manžety v kon-
trastní barvě, 2 kapsy v přední části, 
melanžový vzhled, měkký, hřejivý,
snadno udržovatelný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1370,-

JN 588
James & Nicholson 02.0588
Dámská pletená fleecová bunda
s kapucí
320g/m², 100% polyester, 
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Vypasovaný střih, nastřižená
kapuce, manžety v kontrastní barvě,
2 kapsy v přední části, dělící švy
zdůrazňující postavu, melanžový
vzhled, měkký, hřejivý, snadno
udržovatelný materiál
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1370,-



JJJNJ 5991
Jammmes & Nichchholsoolsoss n | nn | 02.002.0202 0591591591591

 JN 590 0 00
James & Nichoolsoolsoolson | n |n 02.002.002. 590959

 JN 762 
James & Nicholson | 02.0762

 JN 761 
James & Nicholson | 02.0761

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/carbon

navy/navy

black/carbon

navy/navy

dark grey 
gmelange/silver

light grey 
gmelange/red

kiwi melange/
yroyal

royal melange/
red

dark grey 
ggggggggggmelange/silver

light grey 
ggmelange/red

kiwi melange/
yyroyal

pink melange/
off  white

royal melange/
red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 591
James & Nicholson 02.0591
Pánská pletená fleecová bunda
320g/m², 100% polyester
Měkký materiál snadný na údržbu,
vnější strana: pletený vzhled, stojatý
límec, tkané vsadky na rameni,
podšitý zip s ochranou brady, kapsa
na rukávu z tkané látky se zipem,
2 zasouvací kapsy, zdrsněná vnitřní 
strana, velmi měkká, teplá pletená
fleecová bunda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,-/Kč 1190,-

JN 590
James & Nicholson 02.0590
Dámská pletená fleecová bunda
320g/m², 100% polyester
Měkký materiál snadný na údržbu,
vnější strana: pletený vzhled, stojatý
límec, tkané vsadky na rameni,
podšitý zip s ochranou brady, kapsa
na rukávu z tkané látky se zipem,
2 zasouvací kapsy, zdrsněná vnitřní 
strana, velmi měkká, teplá pletená
fleecová bunda
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,-/Kč 1190,-

 JN 762
James & Nicholson 02.0762
Pánská pletená fleecová bunda
280g/m², 100% polyester, 
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Stojatý límec, 2 boční kapsy se 
zipem, kapsa na rukávu, dělící švy
zdůrazňující postavu, lemování v
kontrastní barvě, melanžový vzhled, 
měkký hřejivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 48,-/Kč 1265,-

JN 761
James & Nicholson 02.0761
Dámská pletená fleecová bunda
280g/m², 100% polyester, 
vnější strana: pletený vzhled, uvnitř 
zdrsněný
Vypasovaný střih, stojatý límec,
2 boční kapsy se zipem, kapsa na
rukávu, dělící švy zdůrazňující po-
stavu, lemování v kontrastní barvě, 
melanžový vzhled, měkký hřejivý 
materiál
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 48,-/Kč 1265,-



JN 770
James & Nicholson | 02.0002.0770770

 JN 769
James & Nicholson |n 02.0769

 JN 1817 
James & Nicholson | 02.1817

 JN 1818 
James & Nicholson | 02.1818

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

grey melange/
anthracite

blue melange/
ynavy

royal melange/
blue

grey melange/
anthracite

coral melange/
white

berry melange/
silver

blue melange/
ynavy

royal melange/
blue

black melange/
black/silver

carbon melange/
black/red

navy melange/
y ynavy/royal

black melange/
black/silver

carbon melange/
black/red

navy melange/
yy yynavy/royal
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 770
James & Nicholson 02.0770
Pánská melírovaná fleecová
bunda
200g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový mikrofleece
Stojatý límec, 2 boční kapsy se zi-
pem, dělící švy zdůrazňující postavu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

JN 769
James & Nicholson 02.0769
Dámská melírovaná fleecová
bunda
200g/m², 100% polyester, protiž-
molkový mikrofleece
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2
boční kapsy se zipem, dělící švy
zdůrazňující postavu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

JN 1817
James & Nicholson 02.1817
Dámská pletená fleecová bunda
230g/m², 80% recyklovaný polyes-
ter, 20% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý 
límec, plný skrytý přední zip s 
ochranou brady, YKK zipy, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, 2 vnitřní 
kapsy, náprsní kapsa z tkaniny s
kontrastním zipem, švy v kontrastní 
barvě, melanžový vzhled, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 1 € 48,-/Kč 1265,-

JN 1818
James & Nicholson 02.1818
Pánská pletená fleecová bunda
230g/m², 80% recyklovaný polyes-
ter, 20% polyester
Stojatý límec, plný skrytý přední zip 
s ochranou brady, YKK zipy, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, 2 vnitřní 
kapsy, náprsní kapsa z tkaniny s
kontrastním zipem, švy v kontrastní 
barvě, melanžový vzhled, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 48,-/Kč 1265,-



7720 00
Promodordo o | 40.740.777207202020

 77255555
Promodoro o  | | 40.740.772572

 7700 
Promodoro | 40.7700

 7705 
Promodoro | 40.7705

Melange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Melange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

BEST
SELLER

BEST
SELLER

heather blue

heather red

heather grey

heather blue

heather red

heather grey

heather graphite

heather grey

heather royal

heather graphite

heather grey

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

 7720
Promodoro 40.7720
Pánská pletená fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
Úzký střih, stojatý límec, krční 
lemovka v kontrastní barvě, plný zip
v kontrastní barvě, 2 boční kapsy, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 39,50/Kč 1040,-

7725
Promodoro 40.7725
Dámská pletená fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
Úzký střih, stojatý límec, krční 
lemovka v kontrastní barvě, plný zip
v kontrastní barvě, 2 boční kapsy, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 37,50/Kč 1000,-

 7700
Promodoro 40.7700
Pánská pracovní pletená fleecová
bunda
300g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vnitřní límec s
krční lemovkou v kontrastní barvě, 
stojatý límec, úzký lem a manžety 
rukávů s elastickým lemováním v
kontrastní barvě, plný zip, 2 boční 
kapsy se zipem v kontrastní barvě
na přední straně, boční vsadky
a průramky v kontrastní barvě, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 44,50/Kč 1185,-

7705
Promodoro 40.7705
Dámská pracovní pletená fleecová 
bunda
300g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vnitřní límec s
krční lemovkou v kontrastní barvě, 
stojatý límec, úzký lem a manžety 
rukávů s elastickým lemováním v
kontrastní barvě, plný zip, 2 boční 
kapsy se zipem v kontrastní barvě
na přední straně, boční vsadky
a průramky v kontrastní barvě, 
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,50/Kč 1130,-



Turbo
SOL'S | 25.1652

Knit Fleece Jaackecc t Men 
Stedman | 05.5850

 Knit Fleeeeecee  Jacket Women
Stedman | 05.599599 0

Melange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

dark grey/black

red/black

bugatti blue/navy pro

marina blue 
gggggggggggggmelange

dark grey 
gmelange

light grey 
gmelange

blue melange

dark grey 
gmelange

light grey 
gmelange

purple melange

blue melange

marina blue 
gmelange
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Turbo
SOL'S 25.1652
Pletená flecová bunda
340g/m², 100% polyester
Stojatý límec, černé elastické lemo-
vání na límci, lemu, kapsách a zipu,
2 boční kapsy, melanžový vzhled,
vnější strana: hladký pletený vzhled,
uvnitř: měkký fleece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

10 1 € 42,50/Kč 1120,-

Knit Fleece Jacket 
Men
Stedman 05.5850
Pánská pletená fleecová bunda
280g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový pletený fleece
Stojatý límec, manžety a lemy 
ze stejného materiálu, 2 boční 
zasouvací kapsy, ploché švy vpředu,
pletený povrch v melanžovém
vzhledu, zdrsněná vnitřní strana,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 38,-/Kč 1010,-

Knit Fleece Jacket 
Women
Stedman 05.5950
Dámská pletená fleecová bunda
280g/m², 100% polyester, proti-
žmolkový pletený fleece
Vypasovaný střih, 2 boční kapsy se
zipem v kontrastní barvě, elastické
lemování v kontrastní barvě na
kapuci, rukávech a lemech, pletený
povrch v melanžovém vzhledu,
zdrsněná vnitřní strana, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

10 5 € 38,-/Kč 1010,-



 Melange Fleece Jackecc t 
Stedman | 05.5060

 Fleece Jackkkke Hero Men 
Stedman | 05.5860000

 Fleece Jackcke Heroe  Womennnn
Stedman | 05.596... 0

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

RECYCLED
POLYESTER

anthra melange

olive melange

pumpkin melange

grey steel

turquoise

sweet pink

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

 Melange Fleece Jacket
Stedman 05.5060
Pánská fleecová bunda
310g/m², 100% polyester
Stojatý límec, zip tón v tónu, boční 
kapsy, dekorativní ploché švy, půl-
měsícová podsádka na zadní straně,
poutko, protižmolkovací úprava,
melanžový vzhled, zdrsněná vnitřní 
strana, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 33,-/Kč 870,-

 Fleece Jacke Hero Men
Stedman 05.5860
Pánská fleecová bunda „Hero“
210g/m², 100% polyester (60%
recyklovaný)
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly, 
krční lemovka, zip v kontrastní 
barvě, 2 boční kapsy se zipem v
kontrastní barvě, náprsní kapsa v
kontrastní barvě se zipem, ploché 
švy, elastické lemování v kontrastní 
barvě na kapuci, rukávech a lemu,
částečně vyrobeno z recyklovaných 
PET lahví (16 na bundu), ekologický
funkční materiál, kartáčovaná vnitřní 
strana, štítek TearAway v bočním 
švu, neutrální velikostní štítek,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 44,50/Kč 1175,-

Fleece Jacke Hero
Women
Stedman 05.5960
Dámská fleecová bunda „Hero“
210g/m², 100% polyester (60%
recyklovaný)
Kapuce ve tvaru potápěčské kukly, 
krční lemovka, elastické lemování v 
kontrastní barvě na kapuci, rukávech 
a lemech, částečně vyrobeno z 
recyklovaných PET lahví (16 na
bundu), ekologický funkční materiál,
kartáčovaná vnitřní strana, štítek 
TearAway v bočním švu, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL

10 5 € 44,50/Kč 1175,-



Fleece Jackkkket e MenMen 
Stedman | 05.5040000

 Fleece Jackkkket eeee Women 
Stedman | 05.5120

 9615 
Tee Jays | 18.9615

 9616 
Tee Jays | 18.9616

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

gggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

BEST
SELLER

BEST
SELLER

anthra heather

grey heather

anthra heather

grey heather

black

grey melange

black

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

Fleece Jacket Men
Stedman 05.5040
Pánská fleecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
Kapuce s ozdobným prošíváním a 
širokou plochou šňůrkou, raglánový
rukáv se sedlem, zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem v
kontrastní barvě, ozdobné prošívání 
přes hrudník, ploché švy, protižmol-
kovací fleece, neutrální velikostní 
štítek
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 42,-/Kč 1120,-

Fleece Jacket Women
Stedman 05.5120
Dámská fleecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, kapuce s ozdob-
ným prošíváním a širokou plochou
šňůrkou, raglánový rukáv se sedlem,
zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem v kontrastní barvě,
ozdobné prošívání přes hrudník,
ploché švy, oboustranně zdrsněná, 
protižmolkovací fleece, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

10 5 € 42,-/Kč 1120,-

9615
Tee Jaysy 18.9615
Pánská pletená fleecová bunda
280g/m², 100% polyester pletený 
fleece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
lemy z trikotové látky, 2 boční kapsy
se zipem, ploché švy, melanžový 
pletený vzhled, měkký fleece na
vnitřní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,-/Kč 1830,-

9616
Tee Jaysy 18.9616
Dámská pletená fleecová bunda
280g/m², 100% polyester pletený 
fleece
Vypasovaný střih, stojatý límec,
lemy z trikotové látky, 2 boční kapsy
se zipem, ploché švy, melanžový 
pletený vzhled, měkký fleece na
vnitřní straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,-/Kč 1830,-



 K851 
Kariban | 20.K851

 R093X 
Result | 30.093X

black/white black/black black/convoy 
g ygrey

black/kelly 
ggreen black/lime

black/yellow black/orange black/red black/fuchsia black/light 
yroyal blue

wine/white sky blue/
white navy/white

white forest green kelly green lime green

yellow orange red hot pink

burgundy purple ocean blue royal

4 Ks přívěšek na zip
polyuretan a polyesterová šňůrka
Přívěsek na zip pro barevnou individualizaci, dodáváno v celém
balení (1 balení=4 kusy
onesize

520 40 € 2,40/Kč 65,-

10 Ks přívěšek na zip
polyuretan a polyesterová šňůrka
Vhodné pro každý zip produktů značky Result, černá šňůrka,
dodáváno v celém balení (1 balení=10 kusy
onesize

100 1 € 3,50/Kč 90,-
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PLAIN .................... 214

SOFTSHELL .................... 226
PADDED .................... 248



 Sirocco 
B&C | 01.0800

 Sirocco /women
B&C | 01.0902

 Sirocccco co /k/kids ds 
B&C | 01.09509509 000

 Ocean SShShS oreoreo  
B&C | 01.082222444

 Air
B&C | 01.0800011

BEST
SELLER

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

Větrovka bez podšívky
100% nylon Taffeta®
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, nastavitelná
šňůrka v pase, skrytý zip, složení a uložení bundy do kapsy s 
dvojitým zipem podle systému K-Way®
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 13,-/Kč 345,-

Dámská větrovka bez podšívky
100% nylon Taffeta®
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, límec s integrovanou
kapucí, nastavitelná šňůrka v pase, skrytý zip, 2 přední kapsy, 
složení a uložení bundy do kapsy s dvojitým zipem podle
systému K-Way®
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10 € 13,-/Kč 345,-

Dětská větrovka bez podšívky
100% nylon Taffeta®
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, složení a uložení 
bundy do kapsy s dvojitým zipem podle systému K-Way®
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/146   152/164

50 10 € 13,-/Kč 345,-

Ocean Shore
B&C 01.0824
Bunda s tepelnou podšívkou
vnější strana: 100% nylon Taffeta®, uvnitř: 100% polyester 
mikrofleece, podšívka rukávů: 100% polstrovaná prošívaná
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, nastavitelný 
pas s elastickou šňůrkou, zip v kontrastní barvě, skrytý zip, 2
vnější a 1 vnitřní kapsa, vnitřní podšívka v kontrastní barvě, 
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 40,-/Kč 1060,-

Air
B&C 01.0801
Polstrovaná větrovka
vnější strana: 100% nylon Taffeta®, uvnitř: 100% polyes-
terová síťovina, podšívka rukávů: 100% polyester Taffeta® 
trikotová tkanina
Vodoodpudivá, límec s integrovanou kapucí, šňůrka na límci a 
v pase, skrytý zip se zdrhovadlem v kontrastní barvě, přístup 
k zušlechtění na zádech, pravá boční kapsa se systémem
K-Way pro složení bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 22,70/Kč 600,-



Real + /menmenmenmen 
B&C | 01.0970

 Real ++++ /women 
B&C | 01.0009925

Corporate 3-innn-1-
B&C | 01.J873

 BBodywaarmarmer er ExpExplorer r
B&CC | 01.0880000

white

black

orange

deep red

royal blue

navy

black

orange

deep red

royal blue

navy

black

dark grey

navy

black*

olive

beige

red*

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

Real + /men
B&C 01.0970
Pánská zimní parka
vnější strana: 100% protižmolkující 
polyesterový mikrofleece v horní 
části zadního sedla, 100% Oxford 
polyester, uvnitř: 100% polyester 
Taffeta®, podšívka: polyester proší-
vaná podšívka
Vodotěsná (1.000mm vodní slou-
pec), vysoký límec s integrovanou
kapucí, nastavitelné manžety na
suchý zip Velcro® se stahovací 
šňůrkou, 2 kapsy vpředu se zipem
a větrnou clonou, vnitřní kapsa se
zipem, částečně svařované švy, pří-
stup k zušlechtění v zadní podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 46,-/Kč 1215,-

Real + /women
B&C 01.0925
Dámská zimní parka
vnější strana: 100% 330D Oxford 
polyester, PU povlak, uvnitř: 100%
polyester Taffeta® s prošívanou 
podšívkou, 100% protižmolkující 
polyesterový mikrofleece v horní 
části zadního sedla
Vypasovaný střih, vodotěsná
(1.000mm vodní sloupec), vysoký
límec s integrovanou kapucí, suchý
zip Velcro® na manžetách, 2 kapsy
se zipem a krytem vpředu, vnitřní 
kapsa se zipem, částečně svařované
švy, přístup k zušlechtění na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 46,-/Kč 1215,-

Corporate 3-in-1
B&C 01.J873
3-v-1 parka
vnější strana: 100% prémiové po-
lyesterové hedvábí, vnitřní podšívka:
100% polyesterová síťovina, pod-
šívka rukávů: 100% 190T polyester 
Taffeta®, vnitřní bunda: 100% 
protižmolkový polyester mikrofleece
Vodoodpudivá, ergonomická kapuce 
v límci, ergonomický design rukávů
s nastavitelnými manžetami, nasta-
vitelný lem se šňůrkou, 1 náprsní 
kapsa se zipem, 2 zasouvací kapsy,
odnímatelná fleecová bunda s 5ti
bodovým odepínacím systémem,
přístup k zušlechtění na zádech,
materiál odolný proti větru, vhodné
pro všechny techniky potisku a 
vyšívání
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 73,-/Kč 1930,-

Bodywarmer Explorer
B&C 01.0880
Vesta
285g/m², vnější strana: 65% po-
lyester, 35% bavlna, uvnitř: 100% 
těžká nylonová vatová podšívka
Vodoodpudivá, nastavitelná větrná
clona se šňůrkou a zarážkami v
průramcích, kombinované zapínání 
s plným zipem a patentkami, 5
vnějších kapes, 1 vnitřní kapsa,
prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 50,-/Kč 1325,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1117
James & Nicholson 02.1117
Dámská bunda do deště
vnější strana: 100% polyester, uvnitř: 100%
polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná
(3.000mm vodní sloupec) s TPU povlakem,
prodyšná (1.500g/m² za 24h), nastavitelná 
kapuce s elastickou šňůrkou, ochrana brady, 2 
boční kapsy se zipem, vnitřní kapsa, zapečetěné
švy, zipy v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění 
na zádech, reflexní detaily (bez ochranné funkce)
na kapuci, vpředu a vzadu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

JN 1118
James & Nicholson 02.1118
Pánská bunda do deště
vnější strana: 100% polyester, uvnitř: 100%
polyester
Větruodolná a voděodolná (3.000mm vodní slou-
pec) s TPU povlakem, prodyšná (1.500g/m² za
24h), nastavitelná kapuce s elastickou šňůrkou,
ochrana brady, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
kapsa, zapečetěné švy, zipy v kontrastní barvě, 
přístup k zušlechtění na zádech, reflexní detaily
(bez ochranné funkce) na kapuci, vpředu a vzadu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

JN 1132
James & Nicholson 02.1132
Pánská promo bunda
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní 
sloupec), kapuce v límci se šňůrkou, elastické
manžety na rukávech, 2 boční zasouvací kapsy, 
šňůrka na lemu, s elastickým pásem, který se
pohodlně nosí kolem pasu, lehká potažená
polyesterová tkanina, bundu lze složit do boční 
kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,40/Kč 355,-

JN 1131
James & Nicholson 02.1131
Dámská promo bunda
100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a vodoodpudi-
vá (600mm vodní sloupec), kapuce v límci se
šňůrkou, elastické manžety na rukávech, 2 boční 
zasouvací kapsy, šňůrka na lemu, s elastickým
pásem, který se pohodlně nosí kolem pasu, lehká 
potažená polyesterová tkanina, bundu lze složit 
do boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,40/Kč 355,-

JN 1144
James & Nicholson 02.1144
Pánská bunda s kapucí
380g/m², 92% polyester, 8% elastan
Sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, YKK zipy, 
našitá klokaní kapsa se zipem, elastická pohodlná
interloková kvalita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 54,-/Kč 1430,-

JN 1143
James & Nicholson 02.1143
Dámská bunda s kapucí
380g/m², 92% polyester, 8% elastan
Lehce vypasovaný střih, sestřihnutá kapuce s 
nastavením šířky, YKK zipy, našitá klokaní kapsa 
se zipem, elastická pohodlná interloková kvalita
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 54,-/Kč 1430,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 1041
James & Nicholson 02.1041
Pánská větrovka
vnější a střední vrstva: 100% polyester, ripstop tkanina s TPU 
povlakem
Vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec), kapuce integrovaná 
v límci, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu, podšitý
přední zip s ochranou brady, zipy a kapsa na rukávu v kontrastní 
barvě, kapsa na mobilní telefon, 2 boční kapsy se zipem, kapsa
na rukávu a vnitřní kapsa se zipem, přístup k zušlechtění na
zádech, materiál odolný proti větru, reflexní lemování (bez
ochranné funkce) na límci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,50/Kč 1310,-

 JN 1040
James & Nicholson 02.1040
Dámská větrovka
vnější a střední vrstva: 100% polyester, ripstop tkanina s TPU 
povlakem
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá (1.500mm vodní slou-
pec), kapuce integrovaná v límci, elastická šňůrka se zarážkou
na kapuci a lemu, podšitý přední zip s ochranou brady, kapsa na
mobilní telefon, 2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu, kapsa
na rukávu a vnitřní kapsa se zipem, zipy v kontrastní barvě,
přístup k zušlechtění na zádech, materiál odolný proti větru,
reflexní lemování (bez ochranné funkce) na límci
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,50/Kč 1310,-

 JN 1010
James & Nicholson 02.1010
Pánská outdoorová bunda
vnější strana: 100% polyester s TPU povlakem, uvnitř: 100%
polyester
Větruodolná a voděodolná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná
a propustná pro vodní páry (3.000g/m² za 24h), kapuce inte-
grovaná v límci, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a lemu, 
náprsní kapsa a kapsa na mobilní telefon uvnitř, 2 skryté kapsy se 
zipem, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 57,50/Kč 1520,-

 JN 1011
James & Nicholson 02.1011
Dámská outdoorová bunda
125g/m², vnější strana: 100% polyester s TPU povlakem, uvnitř:
100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná (3.000mm
vodní sloupec), propustnost pro vodní páry (3.000g/m² za
24h), kapuce integrovaná v límci, elastická šňůrka se zarážkou na
kapuci a lemu, náprsní kapsa a kapsa na mobilní telefon uvnitř, 
2 skryté kapsy se zipem, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění 
na zádech
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 57,50/Kč 1520,-

 JN 1153
James & Nicholson 02.1153
Dámská bunda 3-v-1
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% polyester, 
vnitřní bunda: 100% polyester, fleece, 220g/m²
Vnější bunda: lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná
(5.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, prodyšná (5.000g/
m² za 24h), sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, podšitý před-
ní zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní kapsa,
zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zádech, BIONIC-FI-
NISH®ECO, reflexní detaily (bez ochranné funkce) na rukávech a
na zádech, vnitřní bunda: lehce vypasovaný střih, stojatý límec,
2 boční kapsy, lemování v kontrastní barvě, melanžový vzhled,
sladěné s vnější bundou
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 75,50/Kč 2005,-

 JN 1154
James & Nicholson 02.1154
Pánská bunda 3-v-1
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% polyester, 
vnitřní bunda: 100% polyester, fleece, 220g/m²
Vnější bunda: větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní slou-
pec), vodotěsné zipy, prodyšná (5.000g/m² za 24h), sestřihnutá
kapuce s nastavením šířky, podšitý přední zip s ochranou brady, 
2 boční kapsy se zipem, vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k 
zušlechtění na zádech, BIONIC-FINISH®ECO, reflexní detaily (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech, vnitřní bunda: stoja-
tý límec, 2 boční kapsy, lemování v kontrastní barvě, melanžový
vzhled, sladěné s vnější bundou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 75,50/Kč 2005,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 K677
Kariban 20.K677
Parka
450g/m², 100% Oxford polyester, 
prošívaná podšívka s polyesterovou 
výplní
Stojatý límec s polyesterovou
fleecovou podšívkou a integrovanou
kapucí, suché zipy na manžetách, 2 
vnější kapsy na zip a klopu, uvnitř 
kapsa na mobilní telefon, přístup k 
zušlechtění v podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 48,50/Kč 1290,-

K6108
Kariban 20.6108
Dámská parka
450g/m², 100% Oxford polyester, 
prošívaná podšívka s polyesterovou 
výplní
Stojatý límec s fleecovou podšívkou, 
odnímatelná kapuce, zip s větrnou
klopou a skrytými druky, 2 vnější 
kapsy se zipem, 1 vnitřní kapsa na 
zip, přístup k zušlechtění v podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 52,-/Kč 1380,-

 K639
Kariban 20.K639
2-v-1 bunda s odnímatelnými
rukávy
475g/m², 100% polyester s 
PVC povlakem, podšívka: 100%
polyester fleece, podšívka rukávů:
polyester vatová podšívka
Kapuce v límci, po 3 vnějších 
a vnitřních kapsách, aplikace v 
kontrastní barvě, šňůrka na lemu,
přístup k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 62,50/Kč 1655,-

K6104
Kariban 20.6104
Voděodolná bunda
100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
Vodotěsná (3.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (5.000g/m² za
24h), nastavitelná kapuce s podšív-
kou ze síťoviny, 2 přední kapsy se
zipem, 1 vnitřní kapsa, svařované
švy, přístup k zušlechtění na bocích 
a hrudi
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 68,50/Kč 1820,-

 K693
Kariban 20.K693
Pracovní bunda „Factory“ s odní-
matelnými rukávy
465g/m², vnější strana: 100%
polyester s PVC povlakem, uvnitř:
100% polyester
Kapuce v límci, suché zipy na 
manžetách, stahovací šňůrka se
zarážkami v lemu, větrná klopa
s patentkami, 2 boční kapsy s
lemováním, přístup k zušlechtění v
podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 58,-/Kč 1535,-

K679
Kariban 20.K679
Vesta „Record“
275g/m², 100% nylon, podšívka:
polyester fleece
Stojatý límec, zip tón v tónu, 2 
boční zasouvací kapsy, přístup k
zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 19,60/Kč 520,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

3-v-1 parka
605g/m², vnější strana: 100% polyester, uvnitř: 100% 
polyester s PVC povlakem
Vodotěsný materiál, odnímatelná kapuce, manžety na ruká-
vech se suchým zipem, zip s klopou proti větru, svařované
švy, vnitřní bunda z polyesterového mikrofleecu, přístup k 
zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 84,50/Kč 2240,-

Vesta
vnější strana: 100% ripstop polyester s AC povlakem, polst-tt
rování: 100% polyester, podšívka: 100% polyester fleece
Stojatý límec, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, 2 boční 
kapsy se zipem, přístup k zušlechtění na zádech a hrudi
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 38,-/Kč 1010,-

Poncho do deště
100% polyethylen
Na jedno použití, 0,02mm polyetylen, dá se zmenšit a zabalit
onesize

200 25 € 0,90/Kč 25,-

Větrovka
vnější strana: 190T polyester s povlakem StormDri 2000, PU
povlak, střední vrstva: prodyšná poly síťovina, 70g/m²
Vodotěsná (2.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce v límci
se šňůrkou, elastické manžety, nastavitelný lem se šňůrkou, 2
boční kapsy se zipem, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění 
v podšívce, prodyšné ventilační panely na zadní a přední stra-
ně, extrémně lehká, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 22,80/Kč 605,-

Větrovka
vnější strana: 190T polyester s povlakem StormDri 2000,
uvnitř: 100% polyester, 130g/m², single jersey, podšívka
rukávů: 100% polyester
Dlouhý střih, vodotěsná (2.000mm vodní sloupec), vysoký
límec se skrytou nastavitelnou kapucí, elastický okraj rukávů, 
větrná ochrana, 2 boční kapsy, různé vnitřní kapsy, zcela
zapečetěné švy, přístup k zušlechtění v podšívce, materiál 
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 30,50/Kč 800,-

Bunda do deště
100% nylon
Vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), stojatý límec s integrovanou kapucí, elastické man-
žety rukávů, zip v kontrastní barvě, podlepené švy, materiál 
odolný proti větru, dá se zmenšit a zabalit, včetně pytlíku, 
tištěný štítek uvnitř
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 25,90/Kč 685,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 R400M
Result 30.400M
Pánská bunda 3-v-1
280g/m², vnější strana: 100% ripstop polyester, podšívka: 100% 
polyester, vnitřní bunda: 100% polyester, 280g/m²
Vnější bunda: vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), větruodolná, polstrovaný stojatý límec, odní-
matelná podšitá kapuce s reflexním lemováním (bez ochranné funk-
ce), elastické manžety na suchý zip, nastavitelný lem, 2-cestný zip s 
větrnou klopou a se zapínáním na suchý zip, boční kapsy a náprsní 
kapsa se zipem, podlepené švy, vnitřní bunda: 2-vrstvý softshellový
materiál, vodoodpudivá, prodyšný materiál, 1 vnitřní kapsa, boční 
kapsy, přístup k zušlechtění, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

8 4 € 106,-/Kč 2805,-

 R400F
Result 30.400F
Dámská bunda 3-v-1
280g/m², vnější strana: 100% ripstop polyester, podšívka: 100% 
polyester, vnitřní bunda: 100% polyester, 2-vrstvý softshell
Vnější bunda: vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), větruodolná, vypasovaný střih, polstrovaný
stojatý límec, odnímatelná podšitá kapuce s reflexním lemováním 
(bez ochranné funkce), elastické manžety na suchý zip, nastavitelný
lem, 2-cestný zip s větrnou klopou a se zapínáním na suchý zip,
náprsní a boční kapsy se zipem, podlepené švy, vnitřní bunda:
vodoodpudivá, prodyšný materiál, materiál odolný proti větru,
vypasovaný střih, vnitřní kapsa, boční kapsy, přístup k zušlechtění
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 4 € 102,-/Kč 2700,-

 R099X
Result 30.099X
3-v-1 bunda „Alaska“
140g/m², 100% polyester izolace, StormDri polyester s vnějším
PVC povlakem, vnitřní bunda: 280g/m², mikrofleece, polstrování: 
polyester, 140g/m², podšívka: 190T nylon Taffeta® podšívka
Vodotěsná (2.000mm vodní sloupec), plně podšitá kapuce skrytá v 
límci, elastické manžety se zapínáním na suchý zip, uvnitř kapsa na
mobilní telefon, zapečetěné švy, šňůrka na lemu, přístup k zušlech-
tění, materiál odolný proti větru, poutka pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 74,-/Kč 1960,-

 R068X
Result 30.068X
3-v-1 „Zip&Clip“ bunda
vnější strana: StormDri polyester s vnějším PVC povlakem, 230g/
m², uvnitř: protižmolkový fleece, 280g/m², podšívka: 100%
polyester, spodní tělo a rukávy z 190T nylonu Taffeta®
Vodotěsná (4.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce se všemi detai-
ly, elastické manžety se zapínáním na suchý zip, 2-krát prošívaná, 2 
velké boční a náprsní kapsy, podlepené dvojité švy, zapečetěné švy,
systém „Zip and Clip“ pro upevnění vnitřní bundy, šňůrka na lemu,
přístup k zušlechtění, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 70,-/Kč 1850,-

 R207X
Result Core 30.207X
Zimní parka
vnější strana: 100% polyester StormDri s PU povlakem, 160g
polyester vatová podšívka, podšívka: 100% polyester
Fleece na vnitřní straně límce, límec se skrytou 3-dílnou kapucí 
s nastavitelnou šňůrkou, elastické manžety, nastavitelný lem se
šňůrkou, větrná ochrana, 2 přední kapsy, vnitřní kapsa, zcela
zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, rych-
leschnoucí, reflexní pás (bez ochranné funkce) na manžetách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 43,50/Kč 1150,-

 R236X
Result 30.236X
Bunda Transit 3-v-1
vnější strana: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, uvnitř: 
100% polyester, 280g/m²
Vnější bunda: vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce
se šňůrkou, nastavitelné manžety se suchým zipem, plný 2-cestný
zip, náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy, různé vnitřní kapsy, 
zapečetěné švy, zip uvnitř k připevnění vnitřní bundy, přístup k
zušlechtění na zádech, materiál odolný proti větru, reflexní detaily
(bez ochranné funkce), neutrální velikostní štítek, vnitřní bunda:
2-vrstvý softshellový materiál, elastické manžety, 2 boční kapsy se
zipem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 74,-/Kč 1960,-



 Biker Jacket Men 
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 Biker Jacket Women 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Biker Jacket Men
Stedman 05.5250
Pánská motorkářská bunda
100% koženka (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruodolná, úzký
stojatý límec s patentkou, kovový
zip (bez obsahu niklu), náprsní 
kapsa s kovovým zipem (bez obsahu 
niklu), boční kapsy s kovovým zipem
(bez obsahu niklu), 2 vnitřní kapsy, 
zadní strana se středovým švem,
sedlo a sedlové rukávy s ozdobným 
prošíváním, boční švy a boční 
vsadky, ochranná klopa proti větru
s ozdobným prošíváním, přístup
k zušlechtění na zádech, poutko,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 80,-/Kč 2120,-

Biker Jacket Women
Stedman 05.5350
Dámská motorkářská bunda
100% koženka (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruodolná, kovový 
zip (bez obsahu niklu), ochranná
klopa proti větru, boční kapsy s
kovovým zipem (bez obsahu niklu),
sedlo a sedlové rukávy s ozdobným 
prošíváním, boční švy a boční 
vsadky, krátce střižená zadní část se
středovým švem, přístup k zušlech-
tění na zádech, poutko, neutrální 
velikostní štítek
S – M – L – XL

10 1 € 80,-/Kč 2120,-

510M
Russell 10.510M
Pánská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% Taslan nylon
Vodotěsná (2.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za
24h), měkký polstrovaný vnitřní 
límec, kapuce integrovaná v límci,
raglánový rukáv s předtvarovanými
lokty, podšité kapsy se zipem, svařo-
vané švy, PU povlak
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 98,-/Kč 2590,-

510F
Russell 10.510F
Dámská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% Taslan nylon
Vodotěsná (2.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za
24h), měkký polstrovaný vnitřní 
límec, kapuce integrovaná v límci,
raglánový rukáv s předtvarovanými
lokty, podšité kapsy se zipem, svařo-
vané švy, PU povlak
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 94,50/Kč 2500,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Unisex větrovka
100% 210T nylon
Vodoodpudivá, kapuce v límci se šňůrkou, šňůrka v pase, 
elastické manžety na rukávech, větrací otvory
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 14,-/Kč 370,-

Dětská větrovka
100% 210T nylon
Vodoodpudivá, kapuce v límci, nastavitelná šňůrka na lemu a 
v pase, elastické manžety na rukávech, větrací otvory
  5-6       7-8      9-11   12-14   15-16

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

50 5 € 14,-/Kč 370,-

Unisex větrovka
100% 210T polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, kapuce v límci, kapuce a 
lem se stahovací šňůrkou, elastické manžety, 2 kapsy na zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 12,45/Kč 330,-

Unisex větrovka
100% nylon, 210T polyester
Raglánový rukáv, elastický okraj na kapuci, rukávech a lemu,
zipy v kontrastní barvě vpředu a na bočních kapsách, dá se
složit do kapsy na bundě
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 22,-/Kč 580,-

Polstrovaná unisex větrovka
vnější strana: 100% nylon, podšívka ze síťoviny: 100%
polyester
Kapuce a zipy v kontrastní barvě, elastický okraj rukávů, 
boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtění v podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 39,50/Kč 1050,-

Polstrovaná unisex větrovka
100% 210T nylon, uvnitř: 100% polyesterový žerzej
Vodoodpudivá, kapuce v límci, nastavitelná manžeta s 
patentkami, zapínání s klopou, zipem a patentkami, mnoho
kapes, boční rozparky, s žerzejovou podšívkou, elastická
šňůrka se zarážkou, přístup k zušlechtění, větrací otvory
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 39,50/Kč 1050,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ralph
SOL'S 25.2757
Unisex bunda
100% Taslan nylon, PU povlak, pod-
šívka: 100% polyester, síťovina
Vodoodpudivá, žebrovaný pletený 
lem, 2 boční kapsy, vnitřní kapsa,
pruh v kontrastní barvě v žebrova-
ném úpletu na vnitřní straně límce 
a manžetách, přístup k zušlechtění,
materiál odolný proti větru, štítek
TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 50,-/Kč 1325,-

Rebel
SOL'S 25.1616
Stylová bunda „Bomber“
60g/m², vnější strana: 100% nylon,
vodoodpudivý materiál, lehké pol-
strování: 100% polyester, podšívka: 
100% polyester
Stojatý límec z žebrovaného úpletu, 
pletené manžety na rukávech a
lemu, stříbrný kovový zip, 2 boční 
kapsy s klopou a patentkou, kapsa
na rukávu se zipem, zapečetěné švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 58,50/Kč 1555,-

Winner
SOL'S 25.4001
Unisex oboustranná vesta
100% 210T nylon polyester
2 vnější kapsy, fleecová podšívka,
vnitřní strana v kontrastní barvě,
přístup k zušlechtění, reverzibilní
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 24,20/Kč 640,-

Wild
SOL'S 25.3630
Unisex vesta „Safari“
65% polyester, 35% bavlna
Včetně 1 kapsy na mobilní telefon,
9 kapes, na zádech částečně podšité 
nylonovou síťovinou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 31,50/Kč 840,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

9604
Tee Jaysy 18.9604
Pánská bunda „Urban Adventure“
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), odnímatelná kapuce se stahovací šňůr-
kou, elastický lem a manžety, ochrana brady, 2 
boční kapsy se zipem a klopou s černým kovovým
zapínáním na patent, vnitřní kapsa s patentkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 102,-/Kč 2700,-

9605
Tee Jaysy 18.9605
Dámská bunda „Urban Adventure“
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), odnímatelná kapuce se stahovací šňůr-
kou, elastický lem a manžety, ochrana brady, 2 
boční kapsy se zipem a klopou s černým kovovým
zapínáním na patent, vnitřní kapsa s patentkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 102,-/Kč 2700,-

9650
Tee Jaysy 18.9650
Pánská závodní bunda
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), kapuce, elastický pas a konce rukávů,
ochrana brady, vnitřní kapsa se zipem, 2 boční 
kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,-/Kč 2600,-

9651
Tee Jaysy 18.9651
Dámská závodní bunda
88% polyester, 12% spandex, 310T polyesterová 
podšívka, DuPont™ vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodoodpudivá
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m²
za 24h), kapuce, elastický pas a konce rukávů,
ochrana brady, vnitřní kapsa se zipem, 2 boční 
kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,-/Kč 2600,-

9600
Tee Jaysy 18.9600
Pánská bunda „Newport“
100% 300T polyester, DuPont™ vatová podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, elastický lem a
manžety, kovový zip, 2 velké boční kapsy, vnější 
skrytá náprsní kapsa, vnitřní kapsa, detaily z Cor-
dury®, měkká kvalita, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 108,-/Kč 2865,-

9601
Tee Jaysy 18.9601
Dámská bunda „Newport“
100% 300T polyester, DuPont™ vatová podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, elastický lem a
manžety, kovový zip, 2 velké boční kapsy, vnější 
skrytá náprsní kapsa, vnitřní kapsa, detaily z Cor-
dury®, měkká kvalita, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 108,-/Kč 2865,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

9608
Tee Jaysy 18.9608
Pánská parka
88% polyester, 12% spandex,
polstrování: DuPont™ vatová pod-
šívka, podšívka: 310T polyesterová 
podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodotěsná  
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), větruodolná,
stojatý límec, skrytý 2-cestný zip,
vnitřní kapsa, dvě velké podšité 
postranní kapsy, zapínání na magne-
tický knoflík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 116,50/Kč 3090,-

9609
Tee Jaysy 18.9609
Dámská parka
88% polyester, 12% spandex,
polstrování: DuPont™ vatová pod-
šívka, podšívka: 310T polyesterová 
podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodotěsná  
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), větruodolná,
stojatý límec, skrytý 2-cestný zip,
vnitřní kapsa, dvě velké podšité 
postranní kapsy, zapínání na magne-
tický knoflík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 116,50/Kč 3090,-

9670
Tee Jaysy 18.9670
Pánská bunda „Urban City“
100% polyester měkký twill, Du-
Pont™ vatová podšívka
Vodoodpudivá, prodyšná (3.000g/
m² za 24h), odnímatelný vnitřní 
límec, tvarované rukávy s nastavitel-
nými manžetami, vnitřní nastavení 
šířky pasu, 2 boční kapsy s klopou a
patentkou, 2 náprsní kapsy s klopu
a černým kovovým zapínáním na
patent, vnitřní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 149,50/Kč 3965,-

9606
Tee Jaysy 18.9606
Bunda do každého počasí
88% polyester, 12% spandex, 310T
polyesterová podšívka, DuPont™
vatová podšívka
2-vrstvý funkční materiál, vodood-
pudivá (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h),
větruodolná, stojatý límec, elastický
pas a konce rukávů, podšité kapsy
se zipem, vnitřní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 100,-/Kč 2645,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
340g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% elastan, tkaný
softshell, prodyšná membrána s mikropóry, uvnitř: protižmol-
kový mikrofleece
Vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm vodní sloupec),
odnímatelná kapuce s nastavitelnou šňůrkou, manžety na ru-
kávech se suchým zipem, plný zip s ochranou brady, 2 vnější 
kapsy se zipem, prodloužená záda, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 64,50/Kč 1710,-

Dámská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
340g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% elastan, tkaný
softshell, prodyšná membrána s mikropóry, uvnitř: protižmol-
kový mikrofleece
Vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm vodní sloupec),
odnímatelná kapuce s nastavitelnou šňůrkou, manžety na ru-
kávech se suchým zipem, plný zip s ochranou brady, 2 vnější 
kapsy se zipem, prodloužená záda, přístup k zušlechtění v
podšívce
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 64,50/Kč 1710,-

Dětská 3-vrstvá softshellová bunda
340g/m², vnější strana: tkaný softshell, 94% polyester, 6%
elastan, prodyšná membrána s mikropóry, uvnitř: protižmol-
kový mikrofleece
3-vrstvý softshellový materiál, vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (1.000g/m² za 24h), odnímatelná kapu-
ce, vsazené rukávy, manžety na rukávech s poutky na suchý 
zip a reliéfním plastovým stahovákem, zip s ochranou brady, 
2 boční kapsy vpředu na zip, prodloužená záda, přístup k
zušlechtění uvnitř, závěsné poutko na zadní straně límce
  5-6       7-8      9-10   11-12   13-14

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

10 1 € 47,-/Kč 1245,-

 ID.701
B&C 01.0062
Pánská 2-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 96% polyester, 4% 
elastan (softshellová tkanina), uvnitř: 100%
polyester mikrofleece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, stojatý 
límec, delší lem, 2 zasouvací kapsy se zipem,
2 vnitřní kapsy, odsazené švy na rameni,
zesílené dvojité švy, podšívka v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění na přední a
zadní straně a na rukávech, 2-cestný streč
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 34,-/Kč 900,-

 ID.701 /women
B&C 01.0063
Dámská 2-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 96% polyester, 4% 
elastan (softshellová tkanina), uvnitř: 100%
polyester mikrofleece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, stojatý 
límec, delší lem, 2 zasouvací kapsy se zipem,
2 vnitřní kapsy, odsazené švy na rameni,
zesílené dvojité švy, podšívka v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění na přední a
zadní straně a na rukávech, 2-cestný streč
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 34,-/Kč 900,-



 JN 135 
James & Nicholson | 02.0135

 JN 135K 
James & Nicholson | 02.135K

 JN 137 
James & Nicholson | 02.0137

 X-LLLitte Se Soft oft shesh ll ll /me/men n
B&C | 0111.095.09511

X-Lite SSSoft ftshesheshh ll /w/wwow meeenn
B&C | 01.093888
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou, uvnitř: mikrofleece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál, 2
boční kapsy se zipem, 1 vertikální náprsní kapsa se zipem,
síťovaná podšívka vpředu, elastická stahovací šňůrka se
zarážkami na lemu, přístup k zušlechtění na levém prsu,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

1010 11 € 58 50/Kč 1555 -€ 58,50/Kč 1555,

Dětská 3-vrstvá softshellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 3-vrstvý
funkční materiál s PU membránou, uvnitř: mikrofleece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál,
síťovaná podšívka vpředu, elastická stahovací šňůrka se za-
rážkami na lemu, přístup k zušlechtění v přední části, materiál
odolný proti větru, reflexní detaily (bez ochranné funkce) 
vpředu, vzadu a na rukávech

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

30 1 € 45,-/Kč 1200,-, / ,

Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membránou, uvnitř: mikrofleece
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm vodní slou-
pec), prodyšný materiál, 2 boční kapsy se zipem, síťovaná
podšívka vpředu, elastická stahovací šňůrka se zarážkami na
lemu, přístup k zušlechtění v přední části, materiál odolný
proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 58,50/Kč 1555,-

X-Lite Softshell /men
B&C 01.0951
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% 
elastan, prodyšná membrána s mikropóry, 
tkaný softshell, lepené švy, uvnitř: 100% 
polyesterová síťovina
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), 
prodyšná (5.000g/m² za 24h), vysoký límec 
s ochranou brady, nastavitelné manžety na
rukávech s elastickým poutkem a suchými
zipy Velcro®, dole nastavitelný pas s elastic-
kou šňůrkou a zarážkami, 2 kapsy vpředu 
se zipem, 1 pravá náprsní kapsa se zipem,
minimální hmotnost a objem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 62,50/Kč 1655,-

X-Lite Softshell /women
B&C 01.0938
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 94% polyester, 6% 
elastan, prodyšná membrána s mikropóry, 
tkaný softshell, uvnitř: 100% polyesterová 
síťovina
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), 
vodotěsný materiál, prodyšná (5.000g/
m² za 24h), větruodolné a odolné proti
oděru, nastavitelné manžety na rukávech s
elastickým poutkem a suchými zipy Velcro®, 
nastavitelný pas s elastickou šňůrkou a
zarážkami, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa
se zipem, minimální hmotnost a objem
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 62,50/Kč 1655,-

* tato barva není k dispozici pro 02.0137 (dámská varianta)



 JN 1130 
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JN 1128 8
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 1130
James & Nicholson 02.1130
Pánská 2-vrstvá promo soft-
shellová bunda
280g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, 
elastické lemování na rukávech,
podložený přední zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem, 2 
vnitřní kapsy, mikrofleece, měkký
2-vrstvý softshellový materiál,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 34,-/Kč 905,-

JN 1129
James & Nicholson 02.1129
Dámská 2-vrstvá promo soft-
shellová bunda
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál, elastické lemo-
vání na rukávech, podložený přední 
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, mikro-
fleece, měkký 2-vrstvý softshellový
materiál, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 34,-/Kč 905,-

 JN 1127
James & Nicholson 02.1127
Dámská 2-vrstvá promo soft-
shellová vesta
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál, podložený přední 
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, mikro-
fleece, měkký 2-vrstvý softshellový
materiál, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,50/Kč 730,-

JN 1128
James & Nicholson 02.1128
Pánská 2-vrstvá promo soft-
shellová vesta
280g/m², 100% polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, 
podložený přední zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem, 2 
vnitřní kapsy, mikrofleece, měkký
2-vrstvý softshellový materiál,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,50/Kč 730,-



 JN 1172 
James & Nicholson | 02.1172

 JN 1171 
James & Nicholson | 02.1171

 JN 1169 
James & Nicholson | 02.1169

 JN 1170 
James & Nicholson | 02.1170
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1172
James & Nicholson 02.1172
Pánská 3-vrstvá softshellová 
bunda
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, větruodolná a vodood-
pudivá (5.000mm vodní sloupec),
prodyšný materiál, stojatý límec,
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip
s ochranou brady, náprsní kapsa se
zipem, 2 boční kapsy, švy nejsou za-
pečetěné, síťovaná podšívka vpředu,
přístup k zušlechtění v přední části,
vnitřní strana z měkkého mikroflee-
cu, propustná pro vodní páry
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1171
James & Nicholson 02.1171
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membrá-
nou, větruodolná a vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), prodyšný
materiál, stojatý límec, YKK zipy,
plný skrytý 2-cestný zip s ochranou 
brady, náprsní kapsa se zipem, 2 
boční kapsy, švy nejsou zapečetěné,
síťovaná podšívka vpředu, přístup
k zušlechtění v přední části, vnitřní 
strana z měkkého mikrofleecu,
propustná pro vodní páry
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1169
James & Nicholson 02.1169
Dámská 3-vrstvá softshellová
vesta
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvý 
funkční materiál s TPU membrá-
nou, větruodolná a vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), prodyšný
materiál, stojatý límec, YKK zipy,
plný skrytý 2-cestný zip s ochranou 
brady, náprsní kapsa se zipem, 2 
boční kapsy, švy nejsou zapečetěné,
síťovaná podšívka vpředu, přístup
k zušlechtění v přední části, vnitřní 
strana z měkkého mikrofleecu,
propustná pro vodní páry
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 47,-/Kč 1240,-

JN 1170
James & Nicholson 02.1170
Pánská 3-vrstvá softshellová 
vesta
290g/m², 100% recyklovaný
polyester
3-vrstvý funkční materiál s TPU
membránou, větruodolná a vodood-
pudivá (5.000mm vodní sloupec),
prodyšný materiál, stojatý límec,
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip
s ochranou brady, náprsní kapsa se
zipem, 2 boční kapsy, švy nejsou za-
pečetěné, síťovaná podšívka vpředu,
přístup k zušlechtění v přední části,
vnitřní strana z měkkého mikroflee-
cu, propustná pro vodní páry
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 47,-/Kč 1240,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1098
James & Nicholson 02.1098
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
130g/m², 100% polyester
Ergonomický střih s prodlouženými zády, větru-
odolná a voděodolná (10.000mm vodní sloupec),
vodotěsné zipy, nepromokavá funkční látka s
TPU membránou, prodyšná (5.000g/m² za 24h),
nastavitelná kapuce, 2-cestný zip, 2 boční kapsy
se zipem, zapečetěné švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 84,50/Kč 2240,-

JN 1097
James & Nicholson 02.1097
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
130g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, ergonomický střih s
prodlouženými zády, větruodolná a voděodolná 
(10.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, 
nepromokavá funkční látka s TPU membránou, 
prodyšná (5.000g/m² za 24h), nastavitelná 
kapuce, 2-cestný zip, 2 boční kapsy se zipem, 
zapečetěné švy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 84,50/Kč 2240,-

JN 1146
James & Nicholson 02.1146
Pánská 2-vrstvá softshellová bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% elastan
Odpuzující vodu a nečistoty, sestřihnutá kapuce
s nastavením šířky, elastický pas a elastické man-
žety na rukávech, YKK zipy, našitá klokaní kapsa
se zipem, 1 vnitřní kapsa, 2-vrstvý softshellový
materiál s kontrastní vnitřní stranou v síťovaném
vzhledu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,-/Kč 1195,-

JN 1145
James & Nicholson 02.1145
Dámská 2-vrstvá softshellová bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% elastan
Lehce vypasovaný střih, odpuzující vodu a 
nečistoty, sestřihnutá kapuce s nastavením šířky, 
elastický pas a elastické manžety na rukávech,
YKK zipy, našitá klokaní kapsa se zipem, 1 vnitřní 
kapsa, 2-vrstvý softshellový materiál s kontrastní 
vnitřní stranou v síťovaném vzhledu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,-/Kč 1195,-

JN 136
James & Nicholson 02.0136
Pánská 3-vrstvá softshellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou, uvnitř: mikrofleece
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšný 
materiál, 2 boční kapsy se zipem, 1 vertikální ná-
prsní kapsa se zipem, síťovaná podšívka vpředu,
elastická stahovací šňůrka se zarážkami na lemu,
přístup k zušlechtění na levém prsu, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 45,50/Kč 1205,-

JN 138
James & Nicholson 02.0138
Dámská 3-vrstvá softshellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější 
strana: 3-vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou, uvnitř: mikrofleece
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná (5.000mm 
vodní sloupec), prodyšný materiál, 2 boční kapsy
se zipem, síťovaná podšívka vpředu, elastická 
stahovací šňůrka se zarážkami na lemu, přístup k
zušlechtění v přední části, materiál odolný proti 
větru
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 45,50/Kč 1205,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1058
James & Nicholson 02.1058
Pánská designová 2-vrstvá softshellová 
bunda
210g/m², 100% polyester
Měkký softshellový materiál s vodoodpudivým
povrchem, stojatý límec, nastavení šířky na man-
žetách pomocí druků, plný podšitý přední zip, 2
boční kapsy a 2 náprsní kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 60,-/Kč 1595,-

JN 1057
James & Nicholson 02.1057
Dámská designová 2-vrstvá softshellová
bunda
210g/m², 100% polyester
Měkký softshellový materiál s vodoodpudivým
povrchem, stojatý límec, nastavení šířky na man-
žetách pomocí druků, plný podšitý přední zip, 2
boční kapsy a 2 náprsní kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 60,-/Kč 1595,-

JN 1020
James & Nicholson 02.1020
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membránou
Větruodolná a voděodolná (2.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za 24h), 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
se zarážkou na lemu, měkká sportovní strečová 
látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 58,50/Kč 1555,-

JN 1021
James & Nicholson 02.1021
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membránou
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodol-
ná (2.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/
m² za 24h), 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, elastická šňůrka se zarážkou na lemu, 
měkká sportovní strečová látka
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 58,50/Kč 1555,-

JN 1022
James & Nicholson 02.1022
Pánská 3-vrstvá softshellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membránou
Větruodolná a voděodolná (2.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za 24h), 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
se zarážkou na lemu, měkká sportovní strečová 
látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 44,-/Kč 1170,-

JN 1023
James & Nicholson 02.1023
Dámská 3-vrstvá softshellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3-vrstvý
funkční materiál s TPU membránou
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a voděodol-
ná (2.000mm vodní sloupec), prodyšná (2.000g/
m² za 24h), 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, elastická šňůrka se zarážkou na lemu, 
měkká sportovní strečová látka
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 44,-/Kč 1170,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1122
James & Nicholson 02.1122
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda s odepí-
nacími rukávy
230g/m², vnější strana: 100% polyester
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní slou-
pec) 3-vrstvý funkční materiál s TPU membránou, 
prodyšný materiál, stojatý límec, 1 vnitřní kapsa, 
2 boční kapsy, kapsa na rukávu, švy nejsou
zapečetěné, lemování v kontrastní barvě, vnitřní 
strana v kontrastní barvě, reflexní zip a detaily
na ramenou, zádech a rukávech (bez ochranné 
funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1650,-

JN 1121
James & Nicholson 02.1121
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda s odepí-
nacími rukávy
230g/m², vnější strana: 100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná
(5.000mm vodní sloupec) 3-vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou, prodyšný materiál, 
stojatý límec, 1 vnitřní kapsa, 2 boční kapsy, kap-
sa na rukávu, švy nejsou zapečetěné, lemování 
v kontrastní barvě, vnitřní strana v kontrastní 
barvě, reflexní zip a detaily na ramenou, zádech a
rukávech (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1650,-

JN 1148
James & Nicholson 02.1148
Pánská 2-vrstvá melanžová softshellová
bunda
280g/m², 100% polyester
2-vrstvý měkký softshellový materiál, stojatý
límec, plný podšitý přední zip s ochranou brady,
2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, flee-
cová vnitřní strana v kontrastní barvě, pocitově 
připomíná hladký fleecový materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 43,-/Kč 1140,-

JN 1147
James & Nicholson 02.1147
Dámská 2-vrstvá melanžová softshellová
bunda
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý měkký 
softshellový materiál, stojatý límec, plný podšitý
přední zip s ochranou brady, 2 boční kapsy a 1 
náprsní kapsa se zipem, fleecová vnitřní strana
v kontrastní barvě, pocitově připomíná hladký
fleecový materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 43,-/Kč 1140,-

JN 1088
James & Nicholson 02.1088
Pánská 3-vrstvá melanžová softshellová
bunda
Vnější strana: 360g/m², 96% polyester, 4%
elastan, střední vrstva: TPU membrána, uvnitř:
mikrofleece s vaflovou strukturou
3-vrstvý materiál, vodoodpudivá (5.000mm
vodní sloupec), prodyšný materiál, stojatý límec, 
manžety na rukávech se suchým zipem, 2 boční 
kapsy se zipem, švy nejsou zapečetěné, materiál 
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 67,-/Kč 1770,-

JN 1087
James & Nicholson 02.1087
Dámská 3-vrstvá melanžová softshellová
bunda
Vnější strana: 360g/m², 96% polyester, 4%
elastan, střední vrstva: TPU membrána, uvnitř:
mikrofleece s vaflovou strukturou
Lehce vypasovaný střih, 3-vrstvý materiál, vo-
doodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšný
materiál, stojatý límec, manžety na rukávech
se suchým zipem, 2 boční kapsy se zipem, švy
nejsou zapečetěné, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 67,-/Kč 1770,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1001
James & Nicholson 02.1001
Dámská 3-vrstvá zimní softshellová bunda
330g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva a vnitřek: 100% polyester, TPU membrána
Větruodolná a vodotěsná, 5.000mm vodní sloupec, prodyšná
a propustná pro vodní páry, hřejivý fleecový límec, odepínací 
podšitá a polstrovaná kapuce, celoplošná větrná clona, 1
náprsní kapsa, 2 přední kapsy, reflexní lemování (bez ochranné
funkce) na rameni a přední kapse, uvnitř: náprsní kapsa a kapsa 
na mobilní telefon, lehce vypasovaný střih, elastická šňůrka 
se zarážkou na kapuci a lemu, 2-cestný zip, zipy v podpaží,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 81,50/Kč 2160,-

JN 1000
James & Nicholson 02.1000
Pánská 3-vrstvá zimní softshellová bunda
330g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva a vnitřek: 100% polyester, TPU membrána
Větruodolná a vodotěsná, 5.000mm vodní sloupec, prodyšná
a propustná pro vodní páry, hřejivý fleecový límec, odepínací 
podšitá a polstrovaná kapuce, celoplošná větrná clona, 1
náprsní kapsa, 2 přední kapsy, reflexní lemování (bez ochranné
funkce) na rameni a přední kapse, uvnitř: náprsní kapsa a kapsa 
na mobilní telefon, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci a
lemu, 2-cestný zip, zipy v podpaží, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 81,50/Kč 2160,-

JN 1054
James & Nicholson 02.1054
Pánská zimní sportovní softshellová bunda
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyester,
uvnitř: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s TPU 
membránou
Větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(2.000g/m² za 24h), odepínací podšitá kapuce s vícenásob-
ným nastavením šířky, podšitý přední zip s ochranou brady,
přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,-/Kč 2590,-

JN 1053
James & Nicholson 02.1053
Dámská zimní sportovní softshellová bunda
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyes-
ter, uvnitř: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s PU
membránou
Vypasovaný střih, větruodolná a voděodolná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (2.000g/m² za 24h), odepínací podšitá
kapuce s vícenásobným nastavením šířky, podšitý přední zip s 
ochranou brady, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,-/Kč 2590,-

JN 1052
James & Nicholson 02.1052
Pánské softshellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyester,
uvnitř: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s TPU 
membránou
Vodotěsné (5.000mm vodní sloupec), prodyšné (2.000g/
m² za 24h), pohodlné nastavení šířky v pase pro optimální 
přizpůsobení, konce nohavic s bočním zipem, tvarované švy na
kolenou pro sportovní střih, s podšívkou, materiál odolný proti 
větru, elastický materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,50/Kč 1970,-

JN 1051
James & Nicholson 02.1051
Dámské softshellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, střední vrstva: 100% polyester,
polstrování: 100% polyester, 3-vrstvý funkční materiál s TPU 
membránou
Vodotěsné (5.000mm vodní sloupec), prodyšné (2.000g/
m² za 24h), pohodlné nastavení šířky v pase pro optimální 
přizpůsobení, konce nohavic s bočním zipem, tvarované švy na
kolenou pro sportovní střih, s podšívkou, materiál odolný proti 
větru, elastický materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 74,50/Kč 1970,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
Vnější strana: 300g/m², 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofleece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný kvalitní zip, 1 kapsa na
rukávu se zipem vlevo, 2 přední kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 41,50/Kč 1100,-

Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
Vnější strana: 300g/m², 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofleece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný kvalitní zip, 1 kapsa na 
rukávu se zipem vlevo, 2 přední kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 41,50/Kč 1100,-

Dětská 3-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofleece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný zip, 1 kapsa na rukávu
se zipem vlevo, 2 přední kapsy se zipem
 6/8      8/10   10/12  12/14

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

10 1 € 36,50/Kč 965,-

Pánská 3-vrstvá softshellová vesta
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofleece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný kvalitní zip, 2 přední 
kapsy se zipem, 1 pravá náprsní kapsa se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 36,-/Kč 950,-

Dámská 3-vrstvá softhellová vesta
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, střední 
vrstva: prodyšný materiál, uvnitř: mikrofleece
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná (3.000g/m² za 24h), plný zip, 2 přední kapsy se 
zipem, 1 pravá náprsní kapsa se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 36,-/Kč 950,-

3-vrstvá softshellová bunda s odepínacími rukávy
300g/m², 95% polyester, 5% elastan
3-vrstvá tkanina s membránou, vodoodpudivá (8.000mm
vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m² za 24h), uvnitř: mikro-
fleece, odnímatelné rukávy, 2 boční kapsy se zipem, reflexní 
lemování (bez ochranné funkce) na zipu a manžetě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 66,50/Kč 1760,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

7850
Promodoro 40.7850
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
310g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 
100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, odolná 
proti větru a prodyšná, odnímatelná nastavitelná kapuce,
tunýlek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, nastavitelné
manžety rukávů se suchým zipem, ochrana brady, Napoleonova
kapsa, 2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu, dělící švy,
delší střih zad se zaobleným lemem, našitý přívěšek na klíče v
boční kapse, reflexní lemování a přívěsek na zip (bez ochranné
funkce), neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 65,-/Kč 1720,-

7855
Promodoro 40.7855
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
310g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 
100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), vodotěsné zipy, odolná 
proti větru a prodyšná, odnímatelná nastavitelná kapuce,
tunýlek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, nastavitelné
manžety rukávů se suchým zipem, ochrana brady, Napoleonova
kapsa, 2 boční kapsy se zipem, kapsa na rukávu, dělící švy,
delší střih zad se zaobleným lemem, našitý přívěšek na klíče v
boční kapse, reflexní lemování a přívěsek na zip (bez ochranné
funkce), neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 61,50/Kč 1630,-

7820
Promodoro 40.7820
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
310g/m², 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál,
stojatý límec, tunýlek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, 
nastavitelné manžety rukávů se suchým zipem, zip s ochranu
proti dešti a ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, bi-elas-
tický softshell-lepený fleece, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 53,50/Kč 1415,-

7821
Promodoro 40.7821
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
310g/m², 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100% polyester
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál,
stojatý límec, tunýlek na šňůrku na lemu se zarážkou uvnitř, 
nastavitelné manžety rukávů se suchým zipem, zip s ochranu
proti dešti a ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, bi-elas-
tický softshell-lepený fleece, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 53,50/Kč 1415,-

K424
Kariban 20.K424
Pánská 2-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 
100% polyester mikrofleece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý límec, 2 boční kapsy
se zipem, prodloužená záda, zipy v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 29,90/Kč 790,-

K425
Kariban 20.K425
Dámská 2-vrstvá softshellová bunda
300g/m², vnější strana: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 
100% polyester mikrofleece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý límec, 2 boční kapsy
se zipem, prodloužená záda, zipy v kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 29,90/Kč 790,-



 R121F 
Result | 30.121F

 R121M 
Result | 30.121X

 R230F 
Result Core | 30.230F

R2R2RRRRR 3030M0M3   
ResuuuuesuResult Clt Clt Clt Clt Ct ore ore o | 30| 303003 .23330303033 MMMM

R224J4JY Y
ResuR lt | 30.224J
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R121F
Result 30.121F
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofleece
Vypasovaný střih, vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (1.000g/m² za 24h), YKK
zip s větrnou klopou uvnitř, 2 velké vnitřní kapsy,
1 kapsa na mobilní telefon, 1 náprsní kapsa,
sedlo v horní části zad a hrudníku, prodloužená
záda, přístup k zušlechtění, odtrhávací štítek, 2
boční zipy
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 42,50/Kč 1120,-

R121M
Result 30.121X
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofleece
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná 
(1.000g/m² za 24h), nastavitelný pas s elas-
tickou šňůrkou, 2 velké vnitřní kapsy a 1 kapsa
na mobilní telefon, 1 náprsní kapsa se zipem, 2
boční kapsy se zipem, prodloužená záda, přístup
k zušlechtění v oblasti ramen, měkký pružný
materiál, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 42,50/Kč 1120,-

R230F
Result Core 30.230F
Dámská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofleece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, 8.000mm
vodní sloupec, prodyšná (1.000g/m² za 24h),
odnímatelná kapuce, YKK zip s větrnou klopou
uvnitř, 1 náprsní kapsa, sedlo v horní části zad,
prodloužená záda, odtrhávací štítek, 2 boční zipy
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 46,50/Kč 1235,-

R230M
Result Core 30.230M
Pánská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř: mikrofleece
Vodoodpudivá, 8.000mm vodní sloupec, prodyš-
ná (1.000g/m² za 24h), odnímatelná kapuce, 
YKK zip s větrnou klopou uvnitř, 1 náprsní 
kapsa, sedlo v horní části zad, prodloužená záda, 
odtrhávací štítek, 2 boční zipy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 46,50/Kč 1235,-

R224JY
Result 30.224J
Dětská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
320g/m², vnější strana: 93% polyester, 7% 
elastan, TPU membrána, uvnitř: 100% polyester
mikrofleece
Vodoodpudivá (8.000mm vodní sloupec), pro-
dyšná (1.000g/m² za 24h) a větruodolná, zip v
kontrastní barvě s ochranou brady, vnitřní větrná 
klopa, přední kapsy s reflexním lemováním (bez
ochranné funkce), prodloužená záda, strečová 
tkanina
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

10 5 € 27,20/Kč 720,-

* tato barva dostupná jen u 30.224J (dětská)



 R901M 
Result Recycled | 30.901M

 R901F 
Result Recycled | 30.901F

 R900X 
Result Recycled | 30.900X

 R902M 
Result Recycled | 30.902M

 R902F 
Result Recycled | 30.902F

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

NEW NEW

NEW NEW NEW

black

navy

black

navy

black

navy

black

navy

black

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

R901M
Result Recycledy 30.901M
Pánská 2-vrstvá softshellová bun-
da „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
TOPGREEN® recyklovaný polyester,
uvnitř: 100% recyklovaný polyester
mikrofleece 
Lehce vypasovaný střih, vodoodpu-
divá, odolná proti větru a prodyšná,
otevřený lem, měkké, svázané 
manžety, YKK zip s ochranou brady,
2 boční kapsy se zipem, poutko,
neutrální velikostní štítek, pratelné
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 31,50/Kč 835,-

R901F
Result Recycledy 30.901F
Dámská 2-vrstvá softshellová
bunda „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
TOPGREEN® recyklovaný polyester,
uvnitř: 100% recyklovaný polyester
mikrofleece 
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
odolná proti větru a prodyšná, ote-
vřený lem, měkké, svázané manžety, 
YKK zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, poutko, neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 31,50/Kč 835,-

Pánská 2-vrstvá softshellová bunda „Printable“
300g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný
polyester, střední vrstva: TPU membrána, voděodolný mate-
riál (8.000mm vodní sloupec), odolná proti větru, prodyšná
(1.000g/m² in 24h), uvnitř: 100% recyklovaný polyester 
mikrofleece
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá a odolná proti větru, 
prodyšný materiál, stojatý límec, sedla vpředu a vzadu,
otevřené manžety rukávů, otevřený lem, YKK zip s ochranou 
brady, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem, poutko, re-
flexní lemování (bez ochranné funkce) v přední a zadní části 
ramen, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 41,-/Kč 1090,-

Pánská 2-vrstvá softshellová vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný
polyester, uvnitř: 100% recyklovaný polyester mikrofleece 
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá, odolná proti větru a
prodyšná, stojatý límec, otevřený lem, YKK zip s ochranou
brady, poutko, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 27,10/Kč 720,-

Dámská 2-vrstvá softshellová vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100% TOPGREEN® recyklovaný 
polyester, uvnitř: 100% recyklovaný polyester mikrofleece 
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, odolná proti větru a pro-
dyšná, stojatý límec, otevřený lem, YKK zip s ochranou brady,
poutko, neutrální velikostní štítek, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 27,10/Kč 720,-



 R231M 
Result | 30.231M

 R231F 
Result | 30.231F

 R23332M32M32M3  
Result | 33330.3 23232M33

R2R2R2R232F
ReResuResultltt |t  30.232F
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 R231M
Result 30.231M
Pánská 2-vrstvá softshellová bun-
da „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofleece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, 
větruodolná, stojatý límec, zip v
kontrastní barvě s ochranou brady, 
boční kapsy se zipem, dekorativní 
švy, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou potisknutelnost
a pružnost, štítek TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 25,90/Kč 685,-

R231F
Result 30.231F
Dámská 2-vrstvá softshellová
bunda „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofleece
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, 
větruodolná, stojatý límec, zip v
kontrastní barvě s ochranou brady, 
boční kapsy se zipem, dekorativní 
švy, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou potisknutelnost
a pružnost, štítek TearAway
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 25,90/Kč 685,-

 R232M
Result 30.232M
Pánská 2-vrstvá softshellová 
vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofleece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál, větruodolná, 
stojatý límec, zip v kontrastní barvě 
s ochranou brady, boční kapsy se
zipem, dekorativní švy, speciální 
struktura příze bez elastanu pro 
dobrou potisknutelnost a pružnost
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 21,90/Kč 580,-

R232F
Result 30.232F
Dámská 2-vrstvá softshellová
vesta „Printable“
280g/m², vnější strana: 100%
polyester, uvnitř: 100% polyester 
mikrofleece
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
prodyšný materiál, větruodolná, 
stojatý límec, zip v kontrastní barvě 
s ochranou brady, boční kapsy se
zipem, dekorativní švy, speciální 
struktura příze bez elastanu pro 
dobrou potisknutelnost a pružnost
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 21,90/Kč 580,-



R2R2R2R209M09M09M09M 
Result Core | 30.2099M

R2R209F09F 
ReResuult Clt Core ore | 300| .20920999FFFF

 R128M8M8M 
Result | 30.00 128M128M28MM

R1R128F28F 
Reeeesusult |lt | 30.30 128F1
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R209M
Result Core 30.209M
3-vrstvá softshellová bunda
290g/m², 100% polyester, TPU
membrána, uvnitř: mikrofleece
Vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (1.000g/m²
za 24h), větrná ochrana, 2 kapsy
na zip, prodloužená záda, materiál
odolný proti větru, elastický materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 32,50/Kč 860,-

R209F
Result Core 30.209F
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda
290g/m², 100% polyester, TPU
membrána, uvnitř: mikrofleece
Vypasovaný střih, vodotěsná
(5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(1.000g/m² za 24h), 2 kapsy na
zip, prodloužená záda, materiál
odolný proti větru, elastický materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 32,50/Kč 860,-

R128M
Result 30.128M
2-vrstvá softshellová bunda
210g/m², 93% polyester, 7% 
spandex, uvnitř: 100% polyesterová 
síťovina
Vodoodpudivá, prodyšná (1.000g/
m² za 24h), nastavitelné manžety
se suchým zipem, vnitřní větrná
klopa, 1 náprsní kapsa se zipem,
2 boční kapsy se zipem, přístup k
zušlechtění na zádech a levém prsu,
měkká 2-cestná strečová tkanina, 
rychleschnoucí, materiál odolný 
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 34,50/Kč 915,-

R128F
Result 30.128F
Dámská 2-vrstvá softshellová
bunda
210g/m², 93% polyester, 7% 
spandex, uvnitř: 100% polyesterová 
síťovina
Vodoodpudivá, prodyšná (1.000g/
m² za 24h), nastavitelné manžety
se suchým zipem, vnitřní větrná
klopa, 1 náprsní kapsa se zipem,
2 boční kapsy se zipem, přístup k
zušlechtění na zádech a levém prsu,
měkká 2-cestná strečová tkanina, 
rychleschnoucí, materiál odolný 
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 34,50/Kč 915,-



R1R131M31M
ResuResult |lt | 330.131M

R1R1R1R1R1R 22F22F22F22F22F22  
ResuResuResuResuResult |lt |lt |lt |lt 30.122F122F22F122F122F

R4R44406X06X06X6XXX
Result |t |t |t | 30.30.030.0 406X406X4444

R1R1R1RR 20X 
ResuResuRessuResultltltlt |t  30.120X

RR111RR 23X23X23X23X23X23X2  
ResuResuResult |lt |lt || 30.3 123X1231232 X

Denim Soft shellDenim Soft shellDenim Soft shellDenim Soft shelDenim Soft shelDenim Soft shelDenim Soft shelDenim Soft shelDenim Soft sheDenim Soft she
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 R131M
Result 30.131M
Pánská 3-vrstvá softshellová bun-
da „Osaka“
Vnější strana: 370g/m², 97%
polyester, 3% elastan, větruodolná 
TPU-membrána, uvnitř: 100%
polyester
Pohodlné nošení, vodotěsná 
(7.000mm vodní sloupec), prodyšná
(3.000g/m² za 24h), 2 boční kapsy
se zipem, měkká 3-cestná strečová 
tkanina, rychleschnoucí, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 41,-/Kč 1090,-

R122F
Result 30.122F
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda
320g/m², vnější strana: 93%
polyester, 7% elastan, membrána, 
uvnitř: 100% polyester mikrofleece
Vypasovaný střih, vodotěsná
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(1.000g/m² za 24h), YKK zip, 2
prošívané boční kapsy se zipem,
uvnitř 1 kapsa na mobilní telefon, 1
kapsa na rukávu se zipem, pomocí 
zipu lze vyměnit lemování na límci
(včetně 3 barevných variant), měkký
pružný materiál, materiál odolný
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 47,50/Kč 1260,-

Džínová 3-vrstvá softhellová bunda blouson
350g/m², vnější strana: 60% bavlna, 40% polyester, střední 
vrstva: voděodolný materiál (5.000mm vodní sloupec),
prodyšná (1.000g/m² in 24h), TPU membrána, odolná proti 
větru, uvnitř: 100% polyester mikrofleece
Pletené manžety na rukávech a lem, zip vpředu a na bočních
kapsách v antickém vzhledu, ochrana brady, dekorativní švy, 
„stonewash“ pro robustní vintage vzhled (možné barevné od-
chylky v důsledku praní), velmi elastický materiál, bez štítku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 60,-/Kč 1590,-

3-vrstvá softshellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř: 
mikrofleece
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), strečová manžeta na rukávu s otvorem na 
palec, nastavitelný pas s elastickou šňůrkou, vnitřní větrná
klopa, 2 velké přední kapsy se zipem, uvnitř 1 kapsa na
mobilní telefon, 1 vnitřní kapsa, prodloužená záda, přístup k
zušlechtění na levém prsu, měkký pružný materiál, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 50,-/Kč 1320,-

3-vrstvá softshellová vesta
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř: 
mikrofleece
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), nastavitelné průramky a lem s elastickou šňůrkou, 2
přední kapsy se zipem a 1 náprsní kapsa, dekorativní vsadky 
v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění, měkký pružný
materiál
S – M – L – XL – XXL

10 5   € 37,-/Kč 975,-



 520M 
Russell | 10.520M

 520F 
Russell | 10.520F

410M 
Russell | 10.410M

41414414 0F 0F 0000
RussRussRussRussell ell l | 10| 10| 10|  .410.41010FFF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

520M
Russell 10.520M
Pánská 3-vrstvá sportovní softshellová bunda
250g/m², vnější strana: 100% polyester (soft-ftft
shell-pletený vzor), uvnitř: 100% polyester
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(5.000g/m² za 24h), předtvarované lokty, sva-
řované laserem řezané kapsy, svařovaná hydro-
fobní membrána, povrch materiálu s perleťovým
efektem, maximální regulace vlhkosti a teploty, 
materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 103,-/Kč 2730,-

520F
Russell 10.520F
Dámská 3-vrstvá sportovní softshellová
bunda
250g/m², vnější strana: 100% polyester
(softshell-pletený vzor), uvnitř: 100% polyester,
membrána
Vodotěsná (5.000mm vodní sloupec), prodyšná
(5.000g/m² za 24h), předtvarované lokty, sva-
řované laserem řezané kapsy, svařovaná hydro-
fobní membrána, povrch materiálu s perleťovým
efektem, maximální regulace vlhkosti a teploty, 
materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 103,-/Kč 2730,-

410M
Russell 10.410M
Pánská 3-vrstvá Bionic softshellová bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregno-
vaný Bionic-Finish® Eco, podšívka: žerzejová
podšívka s voštinovou strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), 
prodyšná (5.000g/m² za 24h), stojatý límec s
větrnou clonou, nastavitelné manžety rukávů
se sponou a klopou na suchý zip, nastavitelná
šířka lemu, ochrana zipu na límci, boční kapsy
se zipem, skryté kapsy se zipem na hrudi a na 
rukávu, bezešvé oblasti ramen, zipy v kontrastní 
barvě, přístup k zušlechtění v podšívce, bez
fluoru a PFC, větruodolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 81,-/Kč 2150,-

410F
Russell 10.410F
Dámská 3-vrstvá Bionic softshellová bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregno-
vaný Bionic-Finish® Eco, podšívka: žerzejová
podšívka s voštinovou strukturou
Vypasovaný střih, vodoodpudivá (5.000mm
vodní sloupec), prodyšná (5.000g/m² za 24h),
stojatý límec s větrnou clonou, nastavitelné man-
žety rukávů se sponou a klopou na suchý zip,
nastavitelná šířka lemu, ochrana zipu na límci,
boční kapsy se zipem, skryté kapsy se zipem 
na hrudi a na rukávu, bezešvé oblasti ramen,
zipy v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění v
podšívce, bez fluoru a PFC, větruodolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 81,-/Kč 2150,-



 040F F F FF
Russell | 11011 .04040FF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 040F
Russell 10.040F
Dámská 2-vrstvá smart soft-
shellová bunda
315g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivý
Du Pont™ Teflon® DWR povlak, bez 
membrány pro větší prodyšnost,
krční lemovka, 2 kapsy na zip,
olemované vnitřní švy se zipem, pro-
dloužená záda, pletený softshellový
materiál se svařovanou podšívkou 
z mikrofleecu, optimální ochrana
proti chladu, přístup pro sluchátka, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 51,50/Kč 1365,-

040M
Russell 10.040M
Pánská 2-vrstvá smart softshello-
vá bunda
315g/m², 100% polyester
Vodoodpudivý Du Pont™ Teflon® 
DWR povlak, bez membrány pro 
větší prodyšnost, krční lemovka, 2
kapsy na zip, olemované vnitřní švy
se zipem, prodloužená záda, pletený
softshellový materiál se svařovanou
podšívkou z mikrofleecu, optimální 
ochrana proti chladu, přístup pro
sluchátka, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 51,50/Kč 1365,-

 041M
Russell 10.041M
Pánská 2-vrstvá smart softshello-
vá vesta
315g/m², 100% polyester
Vodoodpudivý Du Pont™ Teflon® 
DWR povlak, bez membrány pro 
větší prodyšnost, krční lemovka, 2
kapsy na zip, olemované vnitřní švy
se zipem, prodloužená záda, pletený
softshellový materiál se svařovanou
podšívkou z mikrofleecu, optimální 
ochrana proti chladu, přístup pro
sluchátka, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 47,50/Kč 1260,-

041F
Russell 10.041F
Dámská 2-vrstvá smart soft-
shellová vesta
315g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivý
Du Pont™ Teflon® DWR povlak, bez 
membrány pro větší prodyšnost,
krční lemovka, 2 kapsy na zip,
olemované vnitřní švy se zipem, pro-
dloužená záda, pletený softshellový
materiál se svařovanou podšívkou 
z mikrofleecu, optimální ochrana
proti chladu, přístup pro sluchátka, 
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 47,50/Kč 1260,-



 140M 
Russell | 10.140M

 140F 
Russell | 10.140F

 141M M
Russell | 10.1411411411 MMMM

141F 
Russell | 1000.14.1414141FFF
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

140M
Russell 10.140M
Pánská 3-vrstvá softshellová 
bunda
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vodoodpudivá (5.000mm vodní 
sloupec), odolná proti větru a
prodyšná, zip s dešťovou klopou a 
ochranou na límci, náprsní kapsa se
zipem, (3-vrstvá) podšívka z mikro-
fleecu spojená s vnějším materiálem,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 70,50/Kč 1870,-

140F
Russell 10.140F
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vodoodpudivá, 5.000mm vodní 
sloupec, odolná proti větru a
prodyšná, zip s dešťovou klopou a 
ochranou na límci, náprsní kapsa se
zipem, (3-vrstvá) podšívka z mikro-
fleecu spojená s vnějším materiálem,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 70,50/Kč 1870,-

141M
Russell 10.141M
Pánská 3-vrstvá softshellová 
vesta
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vodoodpudivá (5.000mm vodní 
sloupec), odolná proti větru a
prodyšná, zip s dešťovou klopou a 
ochranou na límci, náprsní kapsa se
zipem, (3-vrstvá) podšívka z mikro-
fleecu spojená s vnějším materiálem,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 63,-/Kč 1675,-

141F
Russell 10.141F
Dámská 3-vrstvá softshellová
vesta
340g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
Vypasovaný střih, vodoodpudivá
(5.000mm vodní sloupec), odolná
proti větru a prodyšná, zip s deš-
ťovou klopou a ochranou na límci,
náprsní kapsa se zipem, (3-vrstvá)
podšívka z mikrofleecu spojená s
vnějším materiálem, pratelné na
40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 63,-/Kč 1675,-



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

Dámská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m²
za 24h), kapuce se stahovací šňůrkou, nastavitelné manžety
na suchý zip, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem,
stahovací šňůrka nastavitelná v pase, přístup k zušlechtění v
oblasti hrudníku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 64,-/Kč 1700,-

3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m²
za 24h), kapuce se stahovací šňůrkou, nastavitelné manžety
na suchý zip, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsa se zipem,
stahovací šňůrka nastavitelná v pase, přístup k zušlechtění v
oblasti hrudníku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 64,-/Kč 1700,-

Dětská 3-vrstvá softshellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), kapuce bez šňůrky, nastavitelné manžety na suchý
zip, stahovací šňůrka v pase, 1 náprsní kapsa, 2 boční kapsy
se zipem
   6 Y       8 Y       10 Y     12 Y

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

10 1 € 46,-/Kč 1225,-

Rock Men
SOL'S 25.4661
Pánská zimní softshellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná membrána, odnímatelná kapuce s nastavitelnou
šňůrkou, rukávy se suchým zipem a elastickou manžetou 
uvnitř, lem s elastickou šňůrkou a zarážkou, 3 přední kapsy se
zipem, 1 vnitřní síťovaná kapsa, 1 kapsa na rukávu vlevo dole,
1 vnitřní kapsa na zip, polstrovaná polyesterová podšívka,
přístup k zušlechtění na lemu a hrudi, materiál odolný proti
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 132,-/Kč 3505,-

Rock Women
SOL'S 25.4681
Dámská zimní softshellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
Vypasovaný střih, 3-vrstvý materiál, vodotěsná (8.000mm
vodní sloupec), prodyšná membrána, odnímatelná kapuce s
nastavitelnou šňůrkou, rukávy se suchým zipem a elastickou 
manžetou uvnitř, lem s elastickou šňůrkou a zarážkou, 3 před-
ní kapsy se zipem, 1 vnitřní síťovaná kapsa, 1 kapsa na rukávu
vlevo dole, 1 vnitřní kapsa na zip, polstrovaná polyesterová
podšívka, přístup k zušlechtění na lemu a hrudi, materiál
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 132,-/Kč 3505,-



 Roxy 
SOL'S | 25.4680

 Relax 
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 Rallye Womememennn
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Roxy
SOL'S 25.4680
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní slou-
pec), prodyšná membrána, stahovací 
šňůrka v pase, nastavitelné zapínání 
na suchý zip na manžetách, 1 ná-
prsní kapsa, 2 boční kapsy se zipem,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,-/Kč 1295,-

Relax
SOL'S 25.4660
Pánská 3-vrstvá softshellová 
bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná membrána,
nastavitelné zapínání na suchý zip
na manžetách, stahovací šňůrka v
pase, 1 náprsní kapsa, 2 boční kapsy
se zipem, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 49,-/Kč 1295,-

Rallye Women
SOL'S 25.6801
Dámská 3-vrstvá softhellová
vesta
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), vodoodpudivý a prodyšný
povrch, prodyšná (1.000g/m² za
24h), 2 boční kapsy a 1 náprsní 
kapsa se zipem, stahovací šňůrka v 
pase, přístup k zušlechtění v oblasti
hrudníku
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 41,50/Kč 1100,-

Rallye Men
SOL'S 25.6601
Pánská 3-vrstvá softshellová 
vesta
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
Vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), vodoodpudivý a prodyšný
povrch, prodyšná (1.000g/m² za
24h), 2 boční kapsy a 1 náprsní 
kapsa se zipem, stahovací šňůrka v 
pase, přístup k zušlechtění v oblasti
hrudníku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 41,50/Kč 1100,-



Race WomWW en 
SOL'S | 25..1.. 194

 Race Men 
SOL'S | 25.1195

Race ee BW Womenn 
SOL'S | 25.255 888

 Raccecc BW Men 
SOL'S | 25.22 887
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Race Women
SOL'S 25.1194
Dámská 2-vrstvá softshellová
bunda
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
Vypasovaný střih, 2-vrstvý soft-ftft
shellový materiál, stojatý límec, na-
stavitelný pas s elastickou šňůrkou,
kvalitní zip, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 30,-/Kč 795,-

Race Men
SOL'S 25.1195
Pánská 2-vrstvá softshellová 
bunda
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
2-vrstvý softshellový materiál,
stojatý límec, nastavitelný pas s 
elastickou šňůrkou, kvalitní zip, 2
boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 30,-/Kč 795,-

 Race BW Women
SOL'S 25.2888
Dámská 2-vrstvá softshellová
vesta
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, fleece uvnitř: 100%
polyester
2-vrstvý softshellový materiál,
vodoodpudivá, 2 boční kapsy se
zipem, prodloužená záda, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 23,60/Kč 625,-

Race BW Men
SOL'S 25.2887
Pánská 2-vrstvá softshellová 
vesta
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, fleece uvnitř: 100%
polyester
2-vrstvý softshellový materiál,
vodoodpudivá, 2 boční kapsy se
zipem, prodloužená záda, štítek
TearAway
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 23,60/Kč 625,-



 9510 
Tee Jays | 18.9510
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995959514 14 14 
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959595151515555
Tee Tee T e JaysJaysJaysaysaysysy | 1| 18.958.959595559515151515
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

9510
Tee Jaysy 18.9510
Pánská 3-vrstvá softshellová 
bunda
260g/m², 95% polyester, 5% 
spandex s TPU transparentní mem-
bránou, 3-vrstvá tkanina
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná 
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(6.000g/m² za 24h), stojatý límec
s ochranou brady, nastavitelný lem,
elastické manžety na rukávech, pod-
lepená voděodolná kapsa na levém
rukávu, 2 boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kč 1875,-

9511
Tee Jaysy 18.9511
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda
260g/m², 95% polyester, 5% span-
dex s TPU transparentní membránou
Lehce vypasovaný střih, vodotěsná 
(8.000mm vodní sloupec), prodyšná
(6.000g/m² za 24h), stojatý límec s
ochranou brady, elastické manžety,
nastavitelný lem, svařovaná vodě-
odolná kapsa na levém rukávu, 2
boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kč 1875,-

9514
Tee Jaysy 18.9514
Pánská 3-vrstvá softshellová bun-
da s kapucí
260g/m², 95% polyester, 5% 
spandex s TPU transparentní mem-
bránou, 3-vrstvá tkanina
2-barevná bunda, lehce vypasovaný
střih, vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (6.000g/m²
za 24h), vysoký límec se stahovací 
šňůrkou, nastavitelná kapuce a lem,
náprsní kapsa, 2 boční kapsy se
zipem, vnitřní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,-/Kč 2205,-

9515
Tee Jaysy 18.9515
Dámská 3-vrstvá softshellová
bunda s kapucí
260g/m², 95% polyester, 5% 
spandex s TPU transparentní mem-
bránou, 3-vrstvá tkanina
2-barevná bunda, lehce vypasovaný
střih, vodotěsná (8.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (6.000g/m²
za 24h), vysoký límec se stahovací 
šňůrkou, nastavitelná kapuce a lem,
náprsní kapsa, 2 boční kapsy se
zipem, vnitřní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,-/Kč 2205,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Bodywarmer /men
B&C 01.0930
Pánská vesta
200g/m², vnější strana: 100% ny-
lon Taffeta®, uvnitř: 100% polyester 
vatová podšívka prošívaná
Vodoodpudivá, otevřený lem, 2
boční kapsy se zipem a krytem, 1 
vnitřní kapsa, zaoblená prodloužená
zadní část, zadní středový panel bez
prošívání, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 35,-/Kč 930,-

Zen + /women
B&C 01.0935
Dámská vesta s kapucí
vnější strana: 100% měkký Taslan
matný nylon, uvnitř: 100% polyes-
ter Taffeta®, polstrovaná podšívka 
(péřový vzhled)
Vypasovaný střih, vodoodpudi-
vá, odnímatelná kapuce, 2 boční 
kapsy, přístup k zušlechtění v zadní 
podšívce, vnitřní podšívka, šňůrka se
2 zarážkami na lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 35,-/Kč 930,-

 JN 1119
James & Nicholson 02.1119
Dámská prošívaná bunda
vnější strana: 100% polyamid, pod-
šívka a polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolný a vo-
doodpudivý materiál, stojatý límec, 
podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem,
přístup k zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 36,-/Kč 950,-

JN 1120
James & Nicholson 02.1120
Pánská prošívaná bunda
vnější strana: 100% polyamid, pod-
šívka a polstrování: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý
materiál, stojatý límec, podšitý zip,
2 boční kapsy se zipem, přístup k
zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 36,-/Kč 950,-

 JN 1136
James & Nicholson 02.1136
Pánská prošívaná vesta
vnější látka: 100% polyamid,
podšívkovina: 100% polyamid,
polstrování: 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá
tkanina z polyamidu, stojatý límec, 
elastický okraj rukávů, podšitý zip
s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,60/Kč 730,-

JN 1135
James & Nicholson 02.1135
Dámská prošívaná vesta
vnější látka: 100% polyamid,
podšívkovina: 100% polyamid,
polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolná a
vodoodpudivá tkanina z polyamidu,
stojatý límec, elastický okraj rukávů, 
podšitý zip s ochranou brady, 2
boční kapsy se zipem, přístup k
zušlechtění na zádech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,60/Kč 730,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1167
James & Nicholson 02.1167
Dámská prošívaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, podšívka: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester, DuPont™ 
Sorona® vatová podšívka
Lehce vypasovaný střih, odpuzující vodu a nečistoty díky 
BIONIC-FINISH®ECO, sestřihnutá nastavitelná kapuce, elastické 
vnitřní manžety, nastavení šířky na lemu, 2-cestný zip, YKK
zipy, celoplošná větrná klopa s ochranou brady, 1 vnitřní kapsa,
2 boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka v kontrastní barvě, 
ripstop tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 92,50/Kč 2450,-

JN 1168
James & Nicholson 02.1168
Pánská prošívaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, podšívka: 100%
recyklovaný polyester, polstrování: 100% polyester, DuPont™ 
Sorona® vatová podšívka
Odpuzující vodu a nečistoty díky BIONIC-FINISH®ECO, sestřih-
nutá nastavitelná kapuce, elastické vnitřní manžety, nastavení 
šířky na lemu, 2-cestný zip, YKK zipy, celoplošná větrná klopa s
ochranou brady, 1 vnitřní kapsa, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, ripstop tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 92,50/Kč 2450,-

JN 1092
James & Nicholson 02.1092
Pánská oboustranná bunda
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester, 
polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vnější strana: prošívaná, uvnitř: hladká, elastický okraj rukávů,
2 kapsy vně a uvnitř, lze poskládat do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 80,-/Kč 2115,-

JN 1091
James & Nicholson 02.1091
Dámská oboustranná bunda
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester, 
polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, vnější strana: prošívaná, uvnitř: hladká,
elastický okraj rukávů, 2 kapsy vně a uvnitř, přístup k zušlech-
tění v bočním švu, lze poskládat do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 80,-/Kč 2115,-

JN 1090
James & Nicholson 02.1090
Pánská oboustranná vesta
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester, 
polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vnější strana: prošívaná, uvnitř: hladká, stojatý límec, elastický
okraj rukávů, 2 kapsy vně a uvnitř, přístup k zušlechtění v
bočním švu, lze poskládat do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 63,-/Kč 1665,-

JN 1089
James & Nicholson 02.1089
Dámská oboustranná vesta
vnější strana: 100% polyamid, podšívka: 100% polyester, 
polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, vnější strana: prošívaná, uvnitř: hladká,
stojatý límec, elastický okraj rukávů, 2 kapsy vně a uvnitř, pří-
stup k zušlechtění v bočním švu, lze poskládat do vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 63,-/Kč 1665,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1112
James & Nicholson 02.1112
Pánská lehká bunda
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, stojatý
límec, elastický okraj na rukávech a v pase, pod-
šitý zip v kontrastní barvě, ochrana brady, boční 
kapsy se zipem, částečně prošívaná, velká plocha 
pro zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 79,-/Kč 2095,-

JN 1111
James & Nicholson 02.1111
Dámská lehká bunda
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vodood-
pudivý materiál, stojatý límec, elastický okraj na
rukávech a v pase, podšitý zip v kontrastní barvě, 
ochrana brady, boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 79,-/Kč 2095,-

JN 1110
James & Nicholson 02.1110
Pánská lehká vesta
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, stojatý
límec, elastický okraj rukávů, podšitý zip v
kontrastní barvě, ochrana brady, boční kapsy
se zipem, částečně prošívaná, velká plocha pro 
zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1109
James & Nicholson 02.1109
Dámská lehká vesta
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vodood-
pudivý materiál, stojatý límec, elastický okraj
rukávů, podšitý zip v kontrastní barvě, ochrana
brady, boční kapsy se zipem
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1004
James & Nicholson 02.1004
Pánská prošívaná vesta s kapucí
vnější strana: 100% polyamid, střední vrstva:
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (600mm vodní 
sloupec), odnímatelná kapuce, elastická šňůrka 
se zarážkou na kapuci a lemu, celoplošná větrná
clona, 2 přední kapsy, náprsní kapsa a kapsa na
mobilní telefon uvnitř, přístup k zušlechtění na
zádech, matný povrch s lehkým TPU povlakem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,50/Kč 1080,-

JN 1005
James & Nicholson 02.1005
Dámská prošívaná vesta s kapucí
vnější strana: 100% polyamid, střední vrstva:
100% polyester
Lehce vypasovaný střih, větruodolná a vodood-
pudivá (600mm vodní sloupec), odnímatelná
kapuce, elastická šňůrka se zarážkou na kapuci 
a lemu, celoplošná větrná clona, 2 přední kapsy, 
náprsní kapsa a kapsa na mobilní telefon uvnitř,
přístup k zušlechtění na zádech, matný povrch s
lehkým TPU povlakem
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,50/Kč 1080,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1161
James & Nicholson 02.1161
Lehká dámská prošívaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, 
polstrování: 100% polyester, DuPont™ Sorona® 
vatová podšívka
Stojatý límec, raglánový rukáv, YKK zipy, ce-
loplošná větrná klopa s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
na lemu, oboustranná tkanina
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 95,-/Kč 2510,-

JN 1162
James & Nicholson 02.1162
Lehká pánská prošívaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, 
polstrování: 100% polyester, DuPont™ Sorona® 
vatová podšívka
Stojatý límec, raglánový rukáv, YKK zipy, ce-
loplošná větrná klopa s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, elastická šňůrka 
na lemu, oboustranná tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 95,-/Kč 2510,-

JN 1035
James & Nicholson 02.1035
Lehká pánská prošívaná bunda
100% polyester, hřejivé Thinsulate™ vatování 
3M, lehká ripstop tkanina
Větruodolná, podšitý přední zip s ochranou
brady, velké logo JN na vnitřní straně zad,
zipy, vnitřní podšívka a manžety na rukávech v
kontrastní barvě, elastická šňůrka se zarážkou na
lemu, přístup k zušlechtění na zádech, optimální 
tepelná ochrana s nízkou tloušťkou materiálu, re-
flexní potisk (bez ochranné funkce) na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1034
James & Nicholson 02.1034
Lehká dámská prošívaná bunda
100% polyester, hřejivé Thinsulate™ vatování 
3M, lehká ripstop tkanina
Lehce vypasovaný střih, vodoodpudivá, větru-
odolná, podšitý přední zip s ochranou brady, 
velké logo JN na vnitřní straně zad, zipy, vnitřní 
podšívka a manžety na rukávech v kontrastní 
barvě, elastická šňůrka se zarážkou na lemu, pří-
stup k zušlechtění na zádech, optimální tepelná
ochrana s nízkou tloušťkou materiálu, reflexní 
potisk (bez ochranné funkce) na rukávech
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1037
James & Nicholson 02.1037
Lehká pánská prošívaná vesta
100% polyester, hřejivé Thinsulate™ vatování 
3M, lehká ripstop tkanina
Větruodolná, podšitý přední zip s ochranou
brady, velké logo JN na vnitřní straně zad, zipy v
kontrastní barvě, elastická šňůrka se zarážkou na
lemu, přístup k zušlechtění na zádech, optimální 
tepelná ochrana s nízkou tloušťkou materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,-/Kč 1435,-

JN 1036
James & Nicholson 02.1036
Lehká dámská prošívaná vesta
100% polyester, hřejivé Thinsulate™ vatování 
3M, lehká ripstop tkanina
Vodoodpudivá (600mm vodní sloupec), větru-
odolná, podšitý přední zip s ochranou brady, 
velké logo JN na vnitřní straně zad, zipy v
kontrastní barvě, elastická šňůrka se zarážkou na
lemu, přístup k zušlechtění na zádech, optimální 
tepelná ochrana s nízkou tloušťkou materiálu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 54,-/Kč 1435,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 768
James & Nicholson 02.0768
Pánská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Kapuce s nastavením šířky, plný podšitý zip, 2 
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, přední 
část, zadní část a kapuce v prošívaném kostkova-
ném vzhledu, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

JN 767
James & Nicholson 02.0767
Dámská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, kapuce s nastavením šířky, plný
podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, přední část, zadní část a kapuce v prošíva-
ném kostkovaném vzhledu, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,-/Kč 1140,-

JN 739
James & Nicholson 02.0739
Dámská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, plný podšitý zip, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, přední část, zadní 
část a límec v prošívaném károvaném designu,
melanžový vzhled, snadná péče
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,-/Kč 1115,-

JN 740
James & Nicholson 02.0740
Pánská pletená hybridní vesta
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Plný podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2
vnitřní kapsy, přední část, zadní část a límec
v prošívaném károvaném designu, melanžový 
vzhled, snadná péče
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,-/Kč 1115,-

JN 1114
James & Nicholson 02.1114
Pánská hybridní vesta
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná vesta, stojatý límec, podšitý 
zip v kontrastní barvě s ochranou brady, 2 boční 
kapsy a vnitřní kapsa na zip, podšívka v kon-
trastní barvě, přístup k zušlechtění v podšívce, 
sportovní směs materiálů s tkaninou ripstop, 
elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 52,50/Kč 1395,-

JN 1113
James & Nicholson 02.1113
Dámská hybridní vesta
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná vesta, vypasovaný střih,
stojatý límec, podšitý zip v kontrastní barvě s 
ochranou brady, 2 boční kapsy a vnitřní kapsa
na zip, podšívka v kontrastní barvě, přístup k
zušlechtění v podšívce, sportovní směs materiálů 
s tkaninou ripstop, elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 52,50/Kč 1395,-



 JN 772 
James & Nicholson | 02.0772

 JN 771 
James & Nicholson | 02.0771

 JN 742 
James & Nicholson | 02.0742

 JN 741 
James & Nicholson | 02.0741

JN 1116 
James & Nicholson | 02.11161

JNN 11111 1555
JameJ s & s && s & NichNichNichNic olsoolsoon | 02.1115

Stretch Einsätze fürStretch Einsätze für
perfekte Passformperfekte Passform

h fh fh f
gerfekte Passforerfekte Passforerfekte Passforerfekte Passfor

t eč é y pStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze fürStretch Einsätze füStretch Einsätze füStretch Einsätze füStretch Einsätze füStretch Einsätze füStretch Einsätze füStretch Einsätze fü
rfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passforrfekte Passfor

Strick FleeceStrick Fleece
ÄÄ
u á yrick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Fleerick Flee

pleteného fl eeceÄ llllFleece SleevesFleece SleevesÄrmelÄrmelÄrmelÄrmelÄrmelÄrmelÄrmel

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW NEW

grey melange/an-
gthracite melange

light melange/an-
gthracite melange

kiwi melange/an-
gthracite melange

royal melange/an-
ggthracite melange

grey melange/an-
gthracite melange

light melange/an-
gthracite melange

kiwi melange/an-
gthracite melange

pink melange/an-
ggthracite melange

royal melange/an-
gthracite melange

grey melange/an-
ggggggthracite melange

light melange/an-
gggthracite melange

kiwi melange/an-
gggggthracite melange

red melange/an-
ggggggthracite melange

royal melange/an-
gggggthracite melange

grey melange/an-
ggthracite melange

light melange/an-
ggggthracite melange

kiwi melange/an-
gggthracite melange

red melange/an-
ggggthracite melange

pink melange/an-
gggthracite melange

royal melange/an-
gthracite melange

black/silver

silver/silver

spring green/
silver

light red/silver

cobalt/silver

navy/silver

black/silver

silver/silver

spring green/
silver

pink/silver

light red/silver

cobalt/silver

navy/silver

253

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ca

ps
 &

 H
at

s
Ac

ce
ss

or
ie

s
Ja

ck
et

s 
&

 V
es

ts
 •

 P
AD

D
ED

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N

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

JN 772
James & Nicholson 02.0772
Pánská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Kapuce s nastavením šířky, plný podšitý zip, 2
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, ploché
švy v kontrastní barvě na rukávech, přední část,
zadní část a kapuce v prošívaném kostkovaném
vzhledu, měkký teplý materiál v melanžovém
vzhledu, snadná péče
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1370,-

JN 771
James & Nicholson 02.0771
Dámská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, kapuce s nastavením šířky, plný
podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, ploché švy v kontrastní barvě na rukávech,
přední část, zadní část a kapuce v prošívaném
kostkovaném vzhledu, měkký teplý materiál v 
melanžovém vzhledu, snadná péče
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1370,-

JN 742
James & Nicholson 02.0742
Pánská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Plný podšitý zip, 2 boční kapsy se zipem, 2
vnitřní kapsy, ploché švy v kontrastní barvě na
rukávech, přední část, zadní část a límec v pro-
šívaném károvaném designu, melanžový vzhled,
snadná péče
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,50/Kč 1320,-

JN 741
James & Nicholson 02.0741
Dámská pletená hybridní bunda
280g/m², vnější látka: 100% polyester, vnější 
látka 2: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, plný podšitý zip, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, ploché švy v kontrastní 
barvě na rukávech, přední část, zadní část a límec
v prošívaném károvaném designu, melanžový
vzhled, snadná péče
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 49,50/Kč 1320,-

JN 1116
James & Nicholson 02.1116
Pánská hybridní bunda
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná bunda, stojatý límec, podšitý
zip s ochranou brady a podšívka v kontrastní bar-
vě, 2 boční kapsy a vnitřní kapsa na zip, přístup k
zušlechtění v podšívce, sportovní směs materiálů 
s tkaninou ripstop, elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 71,-/Kč 1875,-

JN 1115
James & Nicholson 02.1115
Dámská hybridní bunda
vnější látka: 100% polyamid, vnější látka 2:
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Lehce polstrovaná bunda, vypasovaný střih, 
stojatý límec, podšitý zip s ochranou brady a
podšívka v kontrastní barvě, 2 boční kapsy a
vnitřní kapsa na zip, přístup k zušlechtění v
podšívce, sportovní směs materiálů s tkaninou
ripstop, elastické látkové vložky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 71,-/Kč 1875,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1124
James & Nicholson 02.1124
Pánská hybridní mikina
280g/m², vnější látka 1: 80% bavlna, 20%
polyester, vnější látka 2: 100% polyamid, 
polstrování: 100% polyester
2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, záda a
rukávy z kvalitního francouzského froté, lehce
polstrovaná a prošívaná přední část
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 45,50/Kč 1205,-

JN 1123
James & Nicholson 02.1123
Dámská hybridní mikina
280g/m², vnější látka 1: 80% bavlna, 20%
polyester, vnější látka 2: 100% polyamid, 
polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, stojatý límec, 2 boční kapsy se
zipem, 2 vnitřní kapsy, záda a rukávy z kvalitního 
francouzského froté, lehce polstrovaná a prošíva-
ná přední část
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 45,50/Kč 1205,-

 JN 592
James & Nicholson 02.0592
Dámská hybridní bunda
220g/m², 92% polyester, 8% elastan, vnější 
strana: 100% polyamid, střední vrstva: 100%
polyester
Vypasovaný střih, velmi měkký, snadno udržova-
telný a prodyšný strečový fleece, stojatý límec s 
příjemným fleecovým vnitřkem, prošívaná přední 
strana, podšitý zip s ochranou brady, 2 zasouvací 
kapsy se zipem, s polstrováním Primaloft®
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 50,-/Kč 1320,-

JN 593
James & Nicholson 02.0593
Pánská hybridní bunda
220g/m², záda a rukávy: 92% polyester, 8%
elastan, vnější strana: 100% polyamid, střední 
vrstva: 100% polyester
Vypasovaný střih, velmi měkký, snadno udržova-
telný a prodyšný strečový fleece, stojatý límec s 
příjemným fleecovým vnitřkem, prošívaná přední 
strana, podšitý zip s ochranou brady, s polstrová-
ním Primaloft®
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 50,-/Kč 1320,-

JN 1050
James & Nicholson 02.1050
Pánská outdoorová hybridní bunda
95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 100% 
polyamid, střední vrstva: 100% polyester, uvnitř: 
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, nastavitel-
ná odnímatelná softshellová kapuce, plná podšitá
větrná clona s ochranou brady, vnitřní kapsa, 4
přední kapsy se zipem v kontrastní barvě, elas-
tické softshellové vložky, přístup k zušlechtění,
atraktivní směs materiálů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 80,50/Kč 2130,-

JN 1049
James & Nicholson 02.1049
Dámská outdoorová hybridní bunda
95% polyester, 5% elastan, vnější strana: 100% 
polyamid, střední vrstva: 100% polyester, uvnitř: 
100% polyester
Vypasovaný střih, větruodolný a vodoodpudivý
materiál, nastavitelná odnímatelná softshellová
kapuce, plná podšitá větrná clona s ochranou 
brady, vnitřní kapsa, 4 přední kapsy se zipem v
kontrastní barvě, elastické softshellové vložky, 
přístup k zušlechtění, atraktivní směs materiálů
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 80,50/Kč 2130,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1134
James & Nicholson 02.1134
Pánská zimní bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina:
100% polyester, polstrování: 100% polyester
Polstrovaná bunda ze směsi materiálů s 
prošíváním a dělícími švy, odolná proti větru a 
vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec), stojatý
límec, kapuce s nastavením šířky, elastické vnitřní 
manžety, celoplošná větrná clona, vnitřní kapsa,
boční kapsy se zipem, přístup k zušlechtění na
zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1133
James & Nicholson 02.1133
Dámská zimní bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina:
100% polyester, polstrování: 100% polyester
Polstrovaná bunda ze směsi materiálů s prošívá-
ním a dělícími švy, vypasovaný střih, odolná proti 
větru a vodoodpudivá (1.500mm vodní sloupec),
stojatý límec, kapuce s nastavením šířky, elastické
vnitřní manžety, celoplošná větrná clona, vnitřní 
kapsa, boční kapsy se zipem, přístup k zušlech-
tění na zádech
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1137
James & Nicholson 02.1137
Dámská péřová vesta
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Vypasovaný střih, lehký větruodolný a vodood-
pudivý materiál, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na průramcích a lemu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 62,-/Kč 1640,-

JN 1138
James & Nicholson 02.1138
Pánská péřová vesta
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, lemování v kontrastní barvě na
průramcích a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 62,-/Kč 1640,-

JN 1139
James & Nicholson 02.1139
Dámská péřová bunda
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Vypasovaný střih, lehký větruodolný a vodood-
pudivý materiál, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na rukávech a manžetách
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 72,-/Kč 1905,-

JN 1140
James & Nicholson 02.1140
Pánská péřová bunda
vnější látka: 100% polyamid, podšívkovina:
100% polyamid, polstrování: 90% prachové peří,
10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, lemování v kontrastní barvě na
rukávech a manžetách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 72,-/Kč 1905,-



 JN 1080 
James & Nicholson | 02.108080

JNJN 10107979797
JameJameJ s & s & NichNichhhoolsoolsoolson |n |n | 02.12.102.107907979

JNN 1082 
James && Nicholson | 02..1082

JJNN 101010818118
JamJJamJameJamees & s & NichNicNichhi olsoolsolson |n |n | 02.12.1102.1081081081

JNN 1149 
James & Nicholsooon |n | n | 02.1149

JNJNJ 111150
JamemJamem s & s & & NichNichNicN olsosoolsson |n |n 02.102.11501505000

coff ee/black

jungle green/
black

red/black

ink/black

black/black

coff ee/black

jungle green/
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/silver

olive/
cacacaca ouoouou agagagggcamoufl age

yellow/silver

fl ame/black

red/black

blue/navy

navy/silver

black/silver

olive/
caa ouooooooouuou aagaagagagggggggeeeeecamoufl age

yellow/silver

fl ame/black

red/black

blue/navy

navy/silver

256

Ja
ck

et
s 

&
 V

es
ts

 •
 P

AD
D

ED
JA

M
ES

 &
 N

IC
H

O
LS

O
N

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

JN 1080
James & Nicholson 02.1080
Pánská péřová vesta
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Měkká větruodolná a vodoodpudivá tkanina,
stojatý límec, elastický okraj na průramcích, 
celoplošná větrná clona, 2 boční kapsy a 1 vnitřní 
kapsa se zipem, lemování v kontrastní barvě na 
zipu a límci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 91,50/Kč 2430,-

JN 1079
James & Nicholson 02.1079
Dámská péřová vesta
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, měkká větruodolná a 
vodoodpudivá tkanina, stojatý límec, elastický
okraj na průramcích, celoplošná větrná clona, 2
boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, lemování 
v kontrastní barvě na zipu a límci
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 91,50/Kč 2430,-

JN 1082
James & Nicholson 02.1082
Pánská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Měkká větruodolná a vodoodpudivá tkanina, sto-
jatý límec, celoplošná větrná clona, 2 boční kapsy
a 1 vnitřní kapsa se zipem, lemování v kontrastní 
barvě na zipu, límci a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 113,-/Kč 3000,-

JN 1081
James & Nicholson 02.1081
Dámská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, měkká větruodolná a 
vodoodpudivá tkanina, stojatý límec, celoplošná
větrná clona, 2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se
zipem, lemování v kontrastní barvě na zipu, límci
a rukávech
S – M – L – XL – XXL

15 1 € 113,-/Kč 3000,-

JN 1149
James & Nicholson 02.1149
Dámská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vo-
doodpudivý materiál, YKK zipy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní podšívka v
kontrastní barvě, lepené prošívání, šňůrka se za-
rážkou na lemu pro nastavení šířky, lehký materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 86,50/Kč 2285,-

JN 1150
James & Nicholson 02.1150
Pánská péřová bunda
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, YKK zipy,
2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, lepené prošívání,
šňůrka se zarážkou na lemu pro nastavení šířky,
lehký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 86,50/Kč 2285,-



JN 10622
James & Nichoolson | 02.1062

JJJNJNJ 1010661
Jamemes & s & NichNicholsoolson n | | 02.12.102.2 061061

JN 1060 
James & Nicholson | 02.1060

JNN 101059 59
James & s & NichNicholsoolson | n | 02.102.111059059

JN 1115222
Jamem s & s Nichholsoolsolsonn | n | 02.102.1152152

JNN 1111515151
JameJameJames & NNNichN olson | | 022.12.102 151151
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1062
James & Nicholson 02.1062
Lehká pánská péřová vesta s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál,
2 boční kapsy, dvojité prošívané švy, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na kapuci, rukávech a manže-
tách, lze poskládat do samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 81,-/Kč 2145,-

JN 1061
James & Nicholson 02.1061
Lehká dámská péřová vesta s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2
boční kapsy, dvojité prošívané švy, vnitřní podšív-
ka a zipy v kontrastní barvě, lemování v kontrast-tt
ní barvě na kapuci, rukávech a manžetách, vestu
lze snadno poskládat do samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 81,-/Kč 2145,-

JN 1060
James & Nicholson 02.1060
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál,
2 boční kapsy, dvojité prošívané švy, vnitřní 
podšívka a zipy v kontrastní barvě, lemování v
kontrastní barvě na kapuci, rukávech a manže-
tách, lze poskládat do samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 89,-/Kč 2365,-

JN 1059
James & Nicholson 02.1059
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vně i uvnitř: 100% polyamid, střední vrstva: 90%
prachové peří, 10% pírka
Lehký větruodolný a vodoodpudivý materiál, 2
boční kapsy se zipem, 2 vnitřní kapsy, dvojité
prošívané švy, vsadky v kontrastní barvě na
kapuci, rukávech a manžetách, vnitřní podšívka
a zipy v kontrastní barvě, lze poskládat do
samostatné tašky
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 89,-/Kč 2365,-

JN 1152
James & Nicholson 02.1152
Pánská péřová bunda s kapucí
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina:
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, sestřihnu-
tá nastavitelná kapuce, YKK zipy, 2 boční kapsy
se zipem, 2 vnitřní kapsy, vnitřní podšívka v
kontrastní barvě, šňůrka se zarážkou na lemu pro 
nastavení šířky, lehký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 96,-/Kč 2540,-

JN 1151
James & Nicholson 02.1151
Dámská péřová bunda s kapucí
vnější látka: 100% polyester, podšívkovina:
100% polyester, polstrování: 90% prachové peří, 
10% pírka
Lehce vypasovaný střih, větruodolný a vodood-
pudivý materiál, sestřihnutá nastavitelná kapuce,
YKK zipy, 2 boční kapsy se zipem, 2 vnitřní 
kapsy, vnitřní podšívka v kontrastní barvě, šňůrka
se zarážkou na lemu pro nastavení šířky, lehký
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 96,-/Kč 2540,-



 K6110
Kariban | 20.6110

 K61111111
Kariban | 22022 .6111

 Arthur Men 
NEOBLU | 24.3172

 Arthur Women 
NEOBLU | 24.3173

R2R2R2R208X08X08X0808X 
ResuResuResuResult Ct Clt Clt Cl oreoreoreorer | 30| 30| 30| 30.208.20820208.208XXXXXX

R4RR4RR 09X09X 
ResuResuRes lt |lt | 30.030.409X40 X

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

 K6110
Kariban 20.6110
Lehká pánská prošívaná bunda 
s kapucí
340g/m², vnější strana: 100% po-
lyamid, podšívka: 100% polyester
Límec s kapucí, podšívka a kapuce 
uvnitř v kontrastní barvě (kromě
tmavě modré barvy), 2 boční kapsy 
se zipem, boční vsadky s podélným
prošíváním, lze uložit do taštičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

15 1 € 72,50/Kč 1920,-

K6111
Kariban 20.6111
Lehká dámská prošívaná bunda 
s kapucí
340g/m², vnější strana: 100% po-
lyamid, podšívka: 100% polyester
Vypasovaný střih, límec s kapucí,
podšívka a kapuce uvnitř v kontrast-tt
ní barvě (kromě tmavě modré bar-
vy), 2 boční kapsy se zipem, boční 
vsadky s podélným prošíváním, lze
uložit do taštičky
XS – S – M – L – XL – XXL

15 1 € 72,50/Kč 1920,-

 Arthur Men
NEOBLU 24.3172
Pánská prošívaná vesta
nylon 380T, výplň: 100% polyester
prachové peří, vně i uvnitř: 100% 
polyamid nylon 380T
Vodoodpudivá, výstřih do V, 
matné patentky tón v tónu, 2 boční 
kapsy, skládací systém „In Bag“ se 
zarážkami
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 52,50/Kč 1395,-

Arthur Women
NEOBLU 24.3173
Dámská prošívaná vesta
nylon 380T, výplň: 100% polyester
prachové peří, vně i uvnitř: 100% 
polyamid nylon 380T
Vodoodpudivá, výstřih do V, 
matné patentky tón v tónu, 2 boční 
kapsy, skládací systém „In Bag“ se 
zarážkami
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 52,50/Kč 1395,-

 R208X
Result Core 30.208X
Vesta
100% 210T polyester s AC povla-
kem, podšívka: 100% polyester s
polyfillovou vatovou podšívkou
Hluboké průramky, větrná ochrana,
2 přední kapsy, vnitřní kapsa, přístup 
k zušlechtění v podšívce, ideální v
kombinaci s fleecem nebo mikinou, 
lehká, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 26,20/Kč 695,-

R409X
Result 30.409X
Bunda „Ultrasonic“
vnější strana: 100% polyester, 
vnitřní podšívka: 100% polyester, 
podšívkovina: 100% polyesterové 
polstrování
Dlouhý vypasovaný střih,
vodoodpudivá, stojatý límec,
vnitřní manžety, otevřený lem,
vnitřní kapsa, boční kapsy se zipem,
bezešvé polstrování s ultrazvukově
svařovaným žebrovaným vzhledem,
materiál odolný proti větru, neutrál-
ní velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 63,-/Kč 1670,-



R233M
ResuResult Clt ore r | 30.233M

R2R2R233J33JY Y
ResuesuResult Clt Ct ore ore | 30| 3 .233.23 JJ

 R239X 
Result | 30.239XXX

R237X37X37X37XXX
Result ||t |t | 30.30.30.30.237X2237237372372

R238X38X38X8X
Result | 30.30.30.30 238X238X238X238X

KontrastfarbeKontrastfarbe
C t a t

g
kontrastní Futter inFutter iFutter inFFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in
p d antrastfarntrastfarntrastfarntrastfargtrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R233M
Result Core 30.233M
Prošívaná bunda
vnější strana/podšívka: 100% polyester,
výplň: 100% polyester, 160g/m²
Integrovaná kapuce s lemováním, 2 boční 
kapsy se zipem, zipy a lemování v kontrastní 
barvě, vnitřní podšívka v kontrastní barvě,
přístup k zušlechtění, reflexní detail (bez
ochranné funkce) na bocích pro větší bez-
pečnost, neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 36,50/Kč 970,-

R233JY
Result Core 30.233J
Dětská prošívaná bunda
vnější strana/podšívka: 100% polyester,
výplň: 100% polyester, 160g/m²
Polstrovaná kapuce s lemováním, 2 boční 
kapsy se zipem, zipy a lemování v kontrastní 
barvě, vnitřní podšívka v kontrastní barvě, 
přístup k zušlechtění, reflexní detail (bez
ochranné funkce) na bocích pro větší bez-
pečnost, neutrální velikostní štítek
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 30,50/Kč 800,-

Thermo prošívaná vesta
vnější strana: 100% polyester, podšívka: 100% REPRE-
VE® recyklovaný polyester, 140g/m², polstrování: 100%
polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, elastický pás na průram-
cích a v pase, plný zip s ochranou brady, 2 boční kapsy se
zipem, izolační vnitřní podšívka, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na zádech a levém 
prsu, poutko, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 30,50/Kč 800,-

Hybridní bunda „Black Compass“
100% polyester, rukávy z 2-vrstvého materiálu, vnější strana:
100% polyester, uvnitř: 100% polyester mikrofleece
Vodoodpudivá, polstrovaný stojatý límec, softshellové rukávy 
vhodné pro potisk, olemované manžety, YKK zip s ochranou
brady, detaily v kontrastní barvě na náprsní a boční kapse, 
přístup k zušlechtění na levém prsu, poutko, směs materiálů 
z prošívaného polstrovaného polyesteru a softshellu, polstro-
vaná prošívaná oblast těla, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 43,50/Kč 1150,-

Hybridní vesta „Black Compass“
Vnější strana: 100% polyester, výplň: 100% REPREVE® 
recyklovaný polyester, 160g/m², uvnitř: 100% polyester
Vodoodpudivá, polstrovaný stojatý límec, lemované průram-
ky, YKK zip s ochranou brady, detaily v kontrastní barvě na 
náprsní a boční kapse, přístup k zušlechtění na levém prsu,
poutko, směs materiálů z prošívaného polstrovaného polyes-
teru a softshellu, polstrovaná prošívaná oblast těla, materiál
odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 37,-/Kč 975,-



R1R1R1R1192F2FFF 
ResuResult Ult Urbanbann | 3| 3| 3| 0.190.1999992F2F2F2F

RRRR1R1RRR 92MM92MM 
ResuResuResuResue ltlt Ulltlt Urbabanrbaa | 3| 330.190.1919.192M2MMMMM2

R1RR 93MMMM9
ResuResusult Ut Ult Ut Urbrbanrban | 3| 3| 0.190.19193M3M3M3MM

R1R193F93F
Ressussult Ut Urbanrba  | 30.190.1933F

R1R1R1RRR 94M94M4MMMM 
ResuResuResusuResRes lt Ult UUl rbananrbab | 3| 330.190.1994M

R1R1R1R194F94F9494F 
Result Urbann | 3| 3| 330.190.194F

KontrastfarbeKontrastfarbe
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g
kontrastní Futter inFutter iFutter in FFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in
p d antrastfarntrastfarntrastfarntrastfargtrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa KontrastfarbeKontrastfarbe

C t a t
g

kontrastní Futter inFutter iFutter inFFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in
p d antrastfarntrastfarntrastfarntrastfargtrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfatrastfa
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R192F
Result Urban 30.192F
Polstrovaná dámská bunda „IceBird“
vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 100% polyester, 300g/m²
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou
brady, elastické manžety na rukávech, zip s větrnou klopou, 
vnitřní náprsní kapsa na zip, 2 boční kapsy se zipem, prošívaný
vzhled, přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál 
odolný proti větru
XS – S – M – L – XL

10 5 € 51,-/Kč 1350,-

R192M
Result Urban 30.192M
Polstrovaná pánská bunda „IceBird“
vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 100% polyester, 300g/m²
Vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou brady, elastické man-
žety na rukávech, zip s větrnou klopou, vnitřní náprsní kapsa
na zip, 2 boční kapsy se zipem, prošívaný vzhled, přístup k
zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 51,-/Kč 1350,-

R193M
Result Urban 30.193M
Polstrovaná pánská vesta „IceBird“
vnější strana: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester 
Taffeta®, polstrování: 100% polyester, 220g/m²
Vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou brady, zip s větrnou 
klopou, 2 boční kapsy se zipem, náprsní kapsa uvnitř, prošívaný
vzhled, přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál 
odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 37,-/Kč 975,-

R193F
Result Urban 30.193F
Polstrovaná dámská vesta „IceBird“
vnější strana: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester 
Taffeta®, polstrování: 100% polyester, 220g/m²
Vypasovaný střih, vodoodpudivá, stojatý límec s ochranou
brady, zip s větrnou klopou, 2 boční kapsy se zipem, náprsní 
kapsa uvnitř, prošívaný vzhled, přístup k zušlechtění na zádech 
a levém prsu, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL

10 5 € 34,50/Kč 915,-

R194M
Result Urban 30.194M
Pánská prošívaná bunda „SnowBird“
vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 100% polyester, 220g/m²
Nastavitelná polstrovaná kapuce, elastický okraj rukávů, 2
boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v kontrastní 
barvě, ideální pro celoroční použití, měkký materiál, dá se
zmenšit a zabalit
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 60,-/Kč 1590,-

R194F
Result Urban 30.194F
Dámská prošívaná bunda „SnowBird“
vnější strana: 100% 20D nylon, podšívka: 100% 20D nylon,
polstrování: 100% polyester, 220g/m²
Vypasovaný střih, nastavitelná polstrovaná kapuce, elastický
okraj rukávů, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, ideální pro celoroční použití, měkký materiál, 
dá se zmenšit a zabalit
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 60,-/Kč 1590,-



 430F 
Russell | 10.430FF

434 0M 
RussRusseell | 10.430M

 440M 
Russell | 10.440MMM

4444 00F 000
RussRusRRussell | 10.440F

 441F 
Russell | 10.444144 FF

44441M1M
Russell | 10| 10.441.441MMMMM

black

dark olive

iron grey

french navy

black

dark olive

iron grey

french navy

black

french navy

261

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ca

ps
 &

 H
at

s
Ac

ce
ss

or
ie

s
Ja

ck
et

s 
&

 V
es

ts
 •

 P
AD

D
ED

RU
SS

EL
L

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

430F
Russell 10.430F
Dámská bunda Cross
125g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá DWR tkanina s technologií 
Aquapel od firmy Nanotex®, stojatý límec se 2 patentkami a
větrnou clonou, zapínatelná manžeta na patentku, obrácený
zip, obrácené zipy na rukávech, náprsní a boční kapsy s obrá-
cenými zipy, vnitřní kapsa se zipem, přístup k zušlechtění na 
levém prsu, bez fluoru a PFC
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 91,50/Kč 2430,-

430M
Russell 10.430M
Pánská bunda Cross
125g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vypasovaný střih, vodoodpudivá DWR tkanina s technologií 
Aquapel od firmy Nanotex®, stojatý límec se 2 patentkami a
větrnou clonou, zapínatelná manžeta na patentku, obrácený
zip, obrácené zipy na rukávech, náprsní a boční kapsy s obrá-
cenými zipy, vnitřní kapsa se zipem, přístup k zušlechtění na 
levém prsu, bez fluoru a PFC
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 91,50/Kč 2430,-

440M
Russell 10.440M
Pánská Nano bunda s kapucí
66g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od firmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
3-dílná nastavitelná a odnímatelná kapuce, elastický lem na
rukávech a manžetách, zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy
a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na levém
prsu, bez fluoru a PFC
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 84,50/Kč 2245,-

440F
Russell 10.440F
Dámská Nano bunda s kapucí
66g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od firmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
3-dílná nastavitelná a odnímatelná kapuce, elastický lem na
rukávech a manžetách, zip v kontrastní barvě, 2 boční kapsy
a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, vnitřní 
podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na levém
prsu, bez fluoru a PFC
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 84,50/Kč 2245,-

441F
Russell 10.441F
Dámská Nano vesta
66g/m², polstrování DuPont™ Sorona®: 100% polyester
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od firmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
nastavitelný lem se šňůrkou, zip v kontrastní barvě, 2 boční 
kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, 
vnitřní podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na
levém prsu, bez fluoru a PFC
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 58,-/Kč 1540,-

441M
Russell 10.441M
Pánská Nano vesta
66g/m², 100% polyester, DuPont™ Sorona® vatová podšívka
Vodoodpudivá DWR tkanina s technologií Aquapel od firmy 
Nanotex®, stojatý límec s ochranou brady a větrnou clonou,
nastavitelný lem se šňůrkou, zip v kontrastní barvě, 2 boční 
kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, detaily v kontrastní barvě, 
vnitřní podšívka v kontrastní barvě, přístup k zušlechtění na
levém prsu, bez fluoru a PFC
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 58,-/Kč 1540,-



Warm 
SOL'S | 25.4002

ViViperperperper 
SOL''''S S S | 25.555900

 Ray Women
SOL'S | 25.1621

Raaay My My MMeene
SOL'S |S | 25.125.125.15 6206 06 06
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Warm
SOL'S 25.4002
Prošívaná vesta
vnější strana: 100% voděodolný
210T nylon s AC povlakem, podšív-
ka: 100% 190T polyester, límec a 
tělo s tmavě šedou kontrastní 190T
nylon podšívkou, polstrování: 220g/
m² polyesterová vatová podšívka
Vodoodpudivá, 2 boční kapsy,
přístup k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 32,-/Kč 850,-

Viper
SOL'S 25.5900
Vesta
100% polyester
Vodoodpudivá, polstrovaný límec, 
zesílené podpaží, elastická šňůrka v
pase, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL* –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 46,50/Kč 1225,-

Ray Women
SOL'S 25.1621
Lehká dámská péřová bunda s 
kapucí
vnější strana: 100% voskovaný
nylon, výplň: 90% prachové peří,
10% pírka, vodoodpudivý materiál,
podšívka: 100% polyester 290T
Vypasovaný střih, úzký stojatý
límec, kapuce, elastické lemování 
na kapuci, manžetách a spodním
lemu, zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy s lemováním, 2 vnitřní kapsy, 
zmenšenou lze složit do pytlíku se
šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,-/Kč 2595,-

Ray Men
SOL'S 25.1620
Lehká pánská péřová bunda s 
kapucí
vnější strana: 100% voskovaný
nylon, výplň: 90% prachové peří,
10% pírka, vodoodpudivý materiál,
podšívka: 100% polyester 290T
Úzký stojatý límec, kapuce, elastické 
lemování na kapuci, manžetách a
spodním lemu, zip s ochranou brady,
2 boční kapsy s lemováním, 2 vnitřní 
kapsy, zmenšenou lze složit do 
pytlíku se šňůrkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,-/Kč 2595,-

Ride Women
SOL'S 25.1170
Lehká dámská prošívaná bunda
180g/m², vnější strana: 100% po-
lyester, polstrování: 100% polyester, 
podšívka: 100% nylon
Vypasovaný střih, vysoký stojatý
límec, bez manžet na rukávech
a manžet, 2 boční kapsy v barvě 
sladěné s podšívkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 66,50/Kč 1760,-

Ride Men
SOL'S 25.1193
Lehká pánská prošívaná bunda
180g/m², vnější strana: 100% po-
lyester, polstrování: 100% polyester, 
podšívka: 100% nylon
Vypasovaný střih, vysoký stojatý
límec, bez manžet na rukávech a
manžet, 2 boční kapsy sladěné s
podšívkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 66,50/Kč 1760,-



Padded Jackkkket Men 
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969660 60 
TeeTee JaJays | 1| 18.968.966606060

9696969661616161
Tee TeeTee ee JaysJaysJaysJays | 1| 1| 1| 18.968.968.968.9661616161

abgestepptesabgestepptesbgestepptebgestepptebgestepptebgestepptgestepptgestepptgestepptgestepptgestepptgestepptgesteppt
diamantový vzorquilted patternquilted patRautenmuster RautenmusterRautenmuster RautenmusterRautenmuster Rautenmuster Rautenmuster

abgestepptesabgestepptesbgestepptebgestepptebgestepptebgestepptgestepptgestepptgestepptgestepptgestepptgestepptgesteppt
diamantový vzorquilted patternquilted patternRautenmusterRautenmusterRautenmusterRautenmusterRautenmusterRautenmusterRautenmuster

black opal

light grey

military green

dark blue

black opal

light grey

bordeaux

dark blue

deep navy deep navy

263

Bu
sin

es
s

W
or

kw
ea

r
Ba

by
, T

ow
el

s &
 

Un
de

rw
ea

r
Ca

ps
 &

 H
at

s
Ac

ce
ss

or
ie

s
Ja

ck
et

s 
&

 V
es

ts
 •

 P
AD

D
ED

TE
E 

JA
YS

 •
 S

TE
D

M
AN

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

Padded Jacket Men
Stedman 05.5200
Pánská prošívaná bunda
vnější strana a podšívka: 100%
nylon, výplň: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý mate-
riál, stojatý límec, skládací kapuce 
se šňůrkou, zip v kontrastní barvě 
s ochrannou klopou proti větru, 2
boční kapsy se zipem v kontrastní 
barvě, lemování polyesterovou 
páskou v kontrastní barvě na lemu a
rukávech, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 73,-/Kč 1930,-

Padded Jacket Women
Stedman 05.5300
Dámská prošívaná bunda
vnější strana a podšívka: 100%
nylon, výplň: 100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý
materiál, stojatý límec, skládací 
kapuce se šňůrkou, zip v kontrastní 
barvě s ochrannou klopou proti
větru, 2 boční kapsy se zipem v
kontrastní barvě, polyesterové 
polstrování, lemování polyesterovou
páskou v kontrastní barvě na lemu a
rukávech, poutko, lesklá vnější látka,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL

10 1 € 73,-/Kč 1930,-

9660
Tee Jaysy 18.9660
Pánská prošívaná bunda 
„Richmond“
100% 310T nylon, 100% polyeste-
rové polstrování
Klasický, lehce vypasovaný střih,
stojatý límec uvnitř podšitý šňůrkou, 
lemované konce rukávů a pas,
kordová vsadka na loktech, 2 boční 
kapsy s druky, přístup k zušlechtění, 
mosazný zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 89,50/Kč 2370,-

9661
Tee Jaysy 18.9661
Dámská prošívaná bunda
„Richmond“
100% 310T nylon, 100% polyeste-
rové polstrování
Klasický, lehce vypasovaný střih,
stojatý límec uvnitř podšitý šňůrkou, 
lemované konce rukávů a pas,
kordová vsadka na loktech, 2 boční 
kapsy s druky, přístup k zušlechtění, 
mosazný zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,50/Kč 2370,-



9632
Tee Jays | 18.96.96323232

96969 33333
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 9632
Tee Jaysy 18.9632
Pánská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná vesta pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,50/Kč 1765,-

9633
Tee Jaysy 18.9633
Dámská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná vesta pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,50/Kč 1765,-

 9630
Tee Jaysy 18.9630
Pánská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná bunda pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 87,50/Kč 2315,-

9631
Tee Jaysy 18.9631
Dámská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
Lehká polstrovaná bunda pro 
celoroční použití, vypasovaný 
střih, vodoodpudivá, větruodolná,
kvalitní zip, 1 vnitřní kapsa, přístup
k zušlechtění v podšívce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 87,50/Kč 2315,-

 9610
Tee Jaysy 18.9610
Pánská outdoorová bunda 
Crossover
vnější strana: 100% ripstop polyester 
400T se 100% pleteným polyeste-
rem, polyester vatování a podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
nastavitelná kapuce a lem, elastické
manžety, 2 velké boční kapsy, vnitřní 
kapsa, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 81,-/Kč 2150,-

9611
Tee Jaysy 18.9611
Dámská outdoorová bunda
Crossover
vnější strana: 100% ripstop polyester 
400T se 100% pleteným polyeste-
rem, polyester vatování a podšívka
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
nastavitelná kapuce a lem, elastické
manžety, 2 velké boční kapsy, vnitřní 
kapsa, přístup k zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 81,-/Kč 2150,-



969696969624 24 24 24 244
Tee JaysJaysJaysJaJays | 1| 1| 1| 18.968.968.968.968.962424242424
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

9624
Tee Jaysy 18.9624
Pánská vesta Crossover
100% 300T polyester s 95/5%
softshellovou vatovou podšívkou
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
elastický okraj rukávů, 2 velké 
boční kapsy, vnitřní kapsa, přístup k
zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 73,50/Kč 1950,-

9625
Tee Jaysy 18.9625
Dámská vesta Crossover
100% 300T polyester s 95/5%
softshellovou vatovou podšívkou
Vypasovaný střih, vodoodpudivá,
elastický okraj rukávů, 2 velké 
boční kapsy, vnitřní kapsa, přístup k
zušlechtění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 73,50/Kč 1950,-

Pánská bunda Crossover
100% 300T polyester, softshell: 95% polyester, 5% spandex
Elastické manžety, zipy, 2 velké vnější kapsy, vnitřní kapsa,
polstrovaná polyesterová podšívka, vhodné pro vyšití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 95,50/Kč 2525,-

Pánská bunda s kapucí Crossover
100% 300T polyester, softshell: 95% polyester, 5% spandex
Vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, elastické manžety, 
CMZ zipy, 2 velké vnější kapsy, náprsní kapsa na vnější stra-
ně, vnitřní kapsa, polstrovaná podšívka, vhodné pro vyšití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 100,-/Kč 2645,-

Dámská bunda s kapucí Crossover
100% 300T polyester, softshell: 95% polyester, 5% spandex
Vypasovaný střih, nastavitelná kapuce, elastické manžety, 
CMZ zipy, 2 velké vnější kapsy, náprsní kapsa na vnější stra-
ně, vnitřní kapsa, polstrovaná podšívka, vhodné pro vyšití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 100,-/Kč 2645,-
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 Lonndodon n n 
B&C | 0111.05805800

Milano  / /womomen en 
B&C | 01.052220

 Black TiTTTT e LSL /men 
B&C | 01.0PP2P2P 1

Blaackkk TiTiTiiie Leee SL S /woomenm
B&C | 01.0P222233333

Heeeritritr aagea e LSL /L /menmen 
B&C C | 01010 .0P.0PP40 11

HHeritage LSSSSL /L /womwomen
B&C | 01.0P43
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 London
B&C 01.0580
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, knoflíky tón v tónu, 2 náhradní knoflíky, 
bez náprsní kapsy, bez záhybů na zadní straně pro zušlechtě-
ní, bavlněný/elastanový mono streč, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 30,50/Kč 810,-

 Milano /women
B&C 01.0520
Popelínová elastická halenka s 3/4 rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, manžeta se 2 knoflíky, knoflíky tón v tónu,
bavlněný/elastanový mono streč, hladká zadní strana pro
zušlechtění, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 30,50/Kč 810,-

 Black Tie LSL /men
B&C 01.0P21
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan, popelín
Žraločí límec se 2 knoflíky, čtvercové manžety nastavitelné 
pomocí 2 knoflíků a další knoflíkové dírky pro manžetové
knoflíčky, zaoblený spodní lem se čtvercovými bočními
výztuhami, poslední knoflíková dírka vodorovná, 2 náhradní 
knoflíky, perleťové knoflíky všité křížovým stehem tón v tónu,
záševky na zádech, dá se nosit také nezastrčená v kalhotách,
střední délka
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,50/Kč 830,-

 Black Tie LSL /women
B&C 01.0P23
Popelínová elastická halenka s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan, popelín
Jemně zaoblený ženský límec, čtvercové manžety nastavitel-
né pomocí 2 knoflíků a další knoflíkové dírky pro manžetové
knoflíčky, zaoblený lem dole, křížovým stehem všité odpoví-
dající perleťové knoflíky, poslední knoflíková dírka vodorovná,
1 náhradní knoflík, záševky na hrudi, přední a zádní straně,
dá se nosit také nezastrčená v kalhotách, měkký popelínový
materiál se strečem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,50/Kč 830,-

 Heritage LSL /men
B&C 01.0P41
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% česaná bavlna
Žraločí límec s kosticemi a elastickým upevněním, ohrnuté 
manžety s knoflíkem, zaoblený spodní lem se čtvercovými 
bočními výztuhami, rovná manžeta s exkluzivním trojitým
zapínáním (klasická bílá spona s nebo bez manžetových kno-
flíčků), křížovým stehem všité odpovídající perleťové knoflíky, 
poslední knoflíková dírka vodorovná, 2 náhradní knoflíky,
levá náprsní kapsa, dvojitý skládaný šev na boční straně a na
rukávech, sedlo vzadu se 2 bočními záhyby a prošívanými švy, 
snadná péče, upevnění kravaty, Easy Care, pratelné na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,-/Kč 690,-

 Heritage LSL /women
B&C 01.0P43
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
125g/m², 100% česaná bavlna
Vypasovaný střih se záševky na hrudi a zádech, jemně
zaoblený ženský límec, rovná manžeta se dvěma knoflíčky a
ohrnutým lemem, ohrnuté manžety, zaoblený lem dole, kří-
žovým stehem všité odpovídající perleťové knoflíky, poslední 
knoflíková dírka vodorovná, 1 náhradní knoflík, snadná péče,
Easy Care, pratelné na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 26,-/Kč 690,-



 DNMMMM Vision /me/memm n
B&C | 01.8.858.. 9

DDNDD M Visisisis on /wommmenmm
B&C | 01.86899

 Sharppp LSLSLL L /L /L /menmenmen
B&C | 01.0T8T811

 Sharp LSL /womo en 
B&C | 01.0T83

 Sharp SSSSS L /menmen
B&C | 01.0T8222

 Sharp SSL /women
B&C | 01.0T84

Džínový twillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim Twill
Džínový twillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim TwillDenim Twill

deep blue denim

white

black

dark grey

deep red

navy

white

black

dark grey

deep red

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

DNM Vision /men
B&C 01.8589
Denim keprová košile s dlouhým rukávem
185g/m², 100% bavlna-denim-twill, předeprané
Žraločí límec, částečně skrytá knoflíková léga, poutko k 
připevnění vyhrnutých rukávů, 3-krát prošité sedlo na hrudi a
zádech, zaoblený lem, knoflíky tón v tónu, poslední knoflíko-
vá dírka vodorovná, ozdobné linky s vícenásobnými švy tón v
tónu na zadní straně límce
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,-/Kč 925,-

DNM Vision /women
B&C 01.8689
Denim keprová halenka s dlouhým rukávem
185g/m², 100% bavlna-denim-twill, předeprané
Ženský límec s prodlouženou klopou na první knoflík a mini 
nášivkou z reverzní rifloviny, zadní límec složený ze dvou
částí, knoflíková léga s cik-cak stehem tón v tónu, 2-krát 
prošité sedlo v přední části ramene, manžeta se 2 knoflíky,
knoflíky tón v tónu, dodatečný knoflík z antické mosazi na
levé manžetě, záševky na hrudi a zádech, klín v kontrastní 
barvě na bočním lemu halenky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,-/Kč 925,-

Sharp LSL /men
B&C 01.0T81
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Žraločí límec napůl vyztužený kosticemi s elastickým upevně-
ním, čtvercové manžety nastavitelné pomocí 2 knoflíků a další 
knoflíkové dírky pro manžetové knoflíčky, zaoblený spodní 
lem se čtvercovými bočními výztuhami, křížovým stehem všité
odpovídající perleťové knoflíky, poslední knoflíková dírka 
vodorovná, 2 náhradní knoflíky, levá náprsní kapsa, dvojitý
skládaný šev na boční straně a na rukávech, sedlo vzadu se 2
bočními záhyby a prošívanými švy, měkký povrch, upevnění 
kravaty B&C Tie Fix©, Easy Care, pratelné na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,50/Kč 835,-

Sharp LSL /women
B&C 01.0T83
Keprová halenka s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Vypasovaný střih se záševky na hrudi, přední a zadní části,
jemně zaoblený ženský límec, čtvercově střižené nastavitelné
manžety s dalšimi knoflíkovými dírkami pro manžetové kno-
flíčky, zaoblený lem dole, křížovým stehem všité odpovídající 
perleťové knoflíky, poslední knoflíková dírka vodorovná, 1
náhradní knoflík, měkký povrch, Easy Care, pratelné na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 31,50/Kč 835,-

Sharp SSL /men
B&C 01.0T82
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Žraločí límec napůl vyztužený kosticemi s elastickým upevně-
ním, skládaná manžeta s dvojitým prošíváním, zaoblený spod-
ní lem se čtvercovými bočními výztuhami, křížovým stehem 
všité odpovídající perleťové knoflíky, poslední knoflíková dírka
vodorovná, 2 náhradní knoflíky, levá náprsní kapsa, dvojitý
skládaný šev na boční straně a na rukávech, sedlo vzadu se 2
bočními záhyby a prošívanými švy, měkký povrch, upevnění 
kravaty B&C Tie Fix©, Easy Care, pratelné na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,60/Kč 730,-

Sharp SSL /women
B&C 01.0T84
Keprová halenka s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna, kepr
Vypasovaný střih se záševky na hrudi, přední a zadní části,
jemně zaoblený ženský límec, skládaná manžeta na rukávu, 
zaoblený lem dole, křížovým stehem všité odpovídající 
perleťové knoflíky, poslední knoflíková dírka vodorovná, 1
náhradní knoflík, měkký povrch, Easy Care, pratelné na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,60/Kč 730,-



Pooplip n Shirt SSSSSL S
F.O.O.L. |L 16.6 511651

 Lady-Fit Poplin Shirt SSL 
F.O.L. | 16.5014

Oxfforfff d Shirt SSL 
F.O.L. | 16.6 5112

 Lady-Fit OOxford Shhirt SSL 
F.O.L. | 16.5000

PoPoooooppppplip n Sn Shirhirt Lt LSL SLSL SLL
F.O.L.L. |L. L. |L. | 116.1 5118

LaLaLaLady-dy-y-y-Fitititit PoPoPoPoP plilililin Sn Sn Sn Sn hirrrrt Lt LLt LSL SSL SL SS
F.O.F.O.F.O L. |.. |. 166.66 50125012012012

Oxford Sd SSd SSShirhirhirhirhirhirt Lt Lt Lt Lt Lt LSLSLSLSSLSL
F.O.L. | 16.511414141444

 Lady---Fit Oxford Shirhirrhirt Lt LSSL 
F.O.L. | 16.550020

white black red mid blue navy white black oxford grey oxford blue navy

white black red mid blue navy white black oxford grey oxford blue navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Popelínová košile s krátkým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Klasický límec s kosticemi, zaoblený lem,
knoflíky tón v tónu, náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 26,80/Kč 710,-

Popelínová halenka s krátkým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Zaoblený lem, knoflíky tón v tónu, náprsní 
kapsa, záševky na hrudi a na zádech pro 
dobré držení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1  € 25,60/Kč 680,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Button-down límeček, zaoblený lem, náprsní 
kapsa, robustní oxfordová tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 29,40/Kč 780,-

Halenka Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Vypasovaný střih, klasický límec, zaoblený
lem, bez náprsní kapsy, záševky na hrudi a
zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1  € 28,-/Kč 740,-

Popelínová košile s dlouhým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Klasický límec, zaoblený lem, knoflíky tón v
tónu, náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 30,50/Kč 815,-

Popelínová halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
Zaoblený lem, knoflíky tón v tónu, náprsní 
kapsa, záševky na hrudi a na zádech pro 
dobré držení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 29,30/Kč 775,-

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Button-down límeček, konce rukávů s man-
žetami, zaoblený lem, náprsní kapsa, robustní 
oxfordová tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 32,-/Kč 855,-

Halenka Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Vypasovaný střih, klasický límec, zaoblený
lem, záševky na hrudi a zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 30,50/Kč 810,-



JNJNNN 6686866 2
Jamemess & s & s & Nicholsooonn |n |n 02.002.0682682

JN 681
James & Nicholsoon || 02.002.068168

 JN 684 
James & Nicholson | 02.0684

JN 68686868668333
James & Nichichchchcholsoolsoolsoolsoolsonnn |n 02.0683

JNNNNNJN 696969996 0 
James & Nicholson | 02.0690909090990

JN 689
James & Nicholsoooon |nnnn 02.0689

FischgrätenmusterFischgrätenmusterggschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustchgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmus
FischgrätenmusterFischgrätenmusterggschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustschgrätenmustchgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmuschgrätenmus

black

light pink

light blue

white

black

light pink

light blue

white

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

JN 682
James & Nicholson 02.0682
Mikro keprová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený
lem, náprsní kapsa, záhyby na
zadním sedle, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 28,70/Kč 760,-

JN 681
James & Nicholson 02.0681
Mikro keprová halenka s dlouhým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záhyby na zadním sedle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 28,70/Kč 760,-

JN 684
James & Nicholson 02.0684
Mikro keprová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený
lem, náprsní kapsa, záhyby na
zadním sedle, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 26,90/Kč 710,-

JN 683
James & Nicholson 02.0683
Mikro keprová halenka s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záhyby na zadním sedle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 26,90/Kč 710,-

JN 690
James & Nicholson 02.0690
Košile s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Lehce vypasovaný střih, zaoblený
lem, záhyby na zadním sedle, Easy
Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 26,90/Kč 710,-

JN 689
James & Nicholson 02.0689
Halenka s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záhyby na zadním sedle, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 26,90/Kč 710,-



 JN 686
James & Nicholson | 0222.02 686

JN 685
James & Nicholson | 02.06856

 JN 688
James & Nicholson | 002.00 688688

JN 687
James & Nicholson |   002.00 687

white

black

silver

light blue

white

black

silver

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

 JN 686
James & Nicholson 02.0686
Košile Oxford s dlouhým rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa 12x14cm, záhy-
by na zadním sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 20,60/Kč 545,-

JN 685
James & Nicholson 02.0685
Halenka Oxford s dlouhým 
rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záhyby na zadním sedle, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,60/Kč 545,-

 JN 688
James & Nicholson 02.0688
Košile Oxford s krátkým rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce vypasovaný střih, zaoblený 
lem, náprsní kapsa 12x14cm, záhy-
by na zadním sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 19,10/Kč 505,-

JN 687
James & Nicholson 02.0687
Halenka Oxford s krátkým 
rukávem
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Vypasovaný ženský střih, zaoblený
lem, záhyby na zadním sedle, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 19,10/Kč 505,-



 JN 678 
James & Nicholson | 02.0678

 JN 677 
James & Nicholson | 02.0677

 JN 680 
James & Nicholson | 02.0688088

JJJJN 679
JamJameJameJameJJamess & s Nicholson | 02.0679

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

carbon

steel

light grey

stone

brown

irish green

lime green

yellow

orange

tomato

red

wine

light pink

light blue

aqua

royal

navy

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

JN 678
James & Nicholson 02.0678
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený
lem, knoflíky tón v tónu, náprsní 
kapsa 12x14cm, záhyby na zadním 
sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 16,70/Kč 440,-

JN 677
James & Nicholson 02.0677
Popelínová halenka s dlouhým
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený lem,
knoflíky tón v tónu, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 16,70/Kč 440,-

JN 680
James & Nicholson 02.0680
Popelínová košile s krátkým
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Lehce vypasovaný střih, zaoblený
lem, náprsní kapsa 12x14cm, záhy-
by na zadním sedle, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 15,50/Kč 410,-

JN 679
James & Nicholson 02.0679
Popelínová halenka s krátkým 
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený lem,
Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 15,50/Kč 410,-



 JN 617 
James & Nicholson | 02.0617

 JN 616 
James & Nicholson | 02.0616

 JN 619
James & Nicholson | 02.0619

JNJNN 61618 88 
JameJames & s & NichNicholsoolsosonn | | 02.0202.06186188

 JN 674
James & Nicholson | 02.0674

JNJNJNJNJNJN 67676767673 3 3 3 3
Jamemeemes & s & s & s & s &s s NichNichNichNichNicholsoolsoolsoolsoolson |n | n | n |n | 02.002.002.067336

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/blue/
yyellow black/white

forest green/
white green/white

dark orange/
white

dark orange/
/blue/white

red/white bordeaux/white

glacier blue/
white royal/white

royal/green/
white navy/white

navy/red/white turquoise/white

black/white forest green/
white

green/white dark orange/
white

red/white bordeaux/white

glacier blue/
white royal/white

royal/green/
white navy/white

navy/red/white turquoise/white

white/
black white

white/red white

white/
yroyal white

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

 JN 617
James & Nicholson 02.0617
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, uni-vložky 
na límci a manžetě, zaoblený lem,
náprsní kapsa 13x15cm, záhyby
na zadním sedle, Easy Care, vysoce 
kvalitní, snadno žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 36,-/Kč 950,-

JN 616
James & Nicholson 02.0616
Popelínová kostkovaná halenka s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, uni-vložky na
límci a manžetě, zaoblený lem, Easy
Care, vysoce kvalitní, snadno žehlivý
popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,-/Kč 950,-

 JN 619
James & Nicholson 02.0619
Popelínová košile s kostkovanými 
vsadkami
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, kostkované
vložky na límci a manžetě, zaoblený
lem, náprsní kapsa, záhyby na
zadním sedle, Easy Care, vysoce 
kvalitní, snadno žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 36,-/Kč 950,-

JN 618
James & Nicholson 02.0618
Popelínová halenka s kostkovaný-
mi vsadkami
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, kostkované vložky
na límci a manžetě, zaoblený lem,
Easy Care, vysoce kvalitní, snadno
žehlivý popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,-/Kč 950,-

 JN 674
James & Nicholson 02.0674
Popelínová puntíkovaná košile
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, klasický 
střih, klasický límec, manžety a
límec uvnitř v kontrastní barvě,
zaoblený lem, záševky vzadu se
záhyby, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-

JN 673
James & Nicholson 02.0673
Popelínová puntíkovaná halenka
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžety a límec uvnitř v
kontrastní barvě, zaoblený lem, 
dělící švy, celoplošný tisk, Easy Care,
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-



JNJ 6767222
Jamees & s & Nicccholsoon n | 02.02.0672672

JN 66767771
Jamees & & NichNNichNichNic olsolsoolsolsoolsl n |n || 02.0002 6711

JNJNJ 67670 
James && NicNicholson | 002.0000 6706 00

JN 66699
James & Nichi olson ||| 02.002 669

JNJN 63637 7
JameJames &s & && & NichNichNicNicNichNicholsoolsolsoo so s n | nn 02.0063763763777377

JNN 638 
JameJamemees &&s &s & NichNichNicNichNNiccN c olsoolsoson |n || 02.002.002.02.0636383838638638

green/white

red/white

purple/white

royal/white

green/white

red/white

royal/white

white/red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 637
James & Nicholson 02.0637
Popelínová kostkovaná halenka v 
tradičním krojovém vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, rukávy k vyhrnutí 
s páskem a knoflíkem, zaoblený lem,
krojové knoflíky z imitace rohu, Easy
Care, vysoce kvalitní, snadno žehlivý
popelín
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,50/Kč 1015,-

JN 638
James & Nicholson 02.0638
Popelínová kostkovaná košile v
tradičním krojovém vzhledu
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, rukávy 
k vyhrnutí s páskem a knoflíkem,
zaoblený lem, krojové knoflíky z
imitace rohu, náprsní kapsa, 2 zá-
hyby na zádech, Easy Care, vysoce 
kvalitní, snadno žehlivý popelín
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 38,50/Kč 1015,-

JN 672
James & Nicholson 02.0672
Popelínová košile „Wings“
100g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, klasický 
střih, klasický límec, manžety a
límec uvnitř v kontrastní barvě,
zaoblený lem, záševky vzadu se
záhyby, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-

JN 671
James & Nicholson 02.0671
Popelínová halenka „Wings“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžety a límec uvnitř v
kontrastní barvě, zaoblený lem, 
dělící švy, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-

JN 670
James & Nicholson 02.0670
Popelínová košile „Diamonds“
100g/m², 100% bavlna
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, manžety a límec
uvnitř v kontrastní barvě, zaoblený
lem, záševky vzadu se záhyby, 
celoplošný tisk, Easy Care, snadné
žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-

JN 669
James & Nicholson 02.0669
Popelínová halenka „Diamonds“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžety a límec uvnitř v
kontrastní barvě, zaoblený lem, 
dělící švy, celoplošný tisk, Easy Care, 
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-



 JN 607
James & Nicholson | 002.00 6070

 JN 609
James & Nicholson | 02.0609

 JN 60006
James & Nicholson | 02.0606

 JN 606060008 
James & & NicNicNichc olson | 002.0608

 JN 615 
James & Nicholson | 02.0615
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black

light grey

light blue
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black

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

JN 607
James & Nicholson 02.0607
Keprová business košile s krátkým 
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Límec New-Kent, knoflíky tón v tónu,
kvalitní kepr, Easy Care, záševky vzadu a
náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 33,-/Kč 880,-

JN 609
James & Nicholson 02.0609
Keprová business halenka s krátkým 
rukávem
120g/m², 100% bavlna
Halenka s krátkým rukávem se snadnou
údržbou, vypasovaný střih, otevřený límec, 
zaoblený lem, knoflíky tón v tónu, kvalitní 
kepr, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 33,-/Kč 870,-

Keprová business košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
Límec New-Kent, nastavitelné manžety, knoflíky tón v tónu,
kvalitní kepr, Easy Care, záševky vzadu a náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 36,-/Kč 950,-

Keprová business halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, otevřený límec, zaoblený lem, knoflíky tón
v tónu, kvalitní kepr, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 35,50/Kč 945,-

Keprová halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
Delší střih, ženská silueta se záševky na hrudi a zádech, tvar
uzavřeného límce, prošívaná knoflíková léga, 2-vrstvé sedlo,
manžeta s 1 knoflíčkem, kulatý okraj lemu, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 36,-/Kč 950,-



JN 642
James & Nicholson | 02.0642

JN 641
James & Nicholllsolson | 02.006416

JNNNN 64644 
Jameeess & s Niichoolsoolsoolson | 02.006444

JN 6433
James & Nichhhhholsonn ||n 0002.0643

JNNNNN 6646 8888
JameJameJameJameJ s & &&&& NicNiNichNicNicN olsoolsolsolson | 02.00 648

 JN 647 
James & Nicholson | 02.0647
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 642
James & Nicholson 02.0642
Popelínová business košile s
dlouhým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, manžeta na rukávu,
zaoblený lem, náprsní kapsa,
záhyby na zadním sedle, tkanina pro 
snadnou údržbu, Easy Care, snadné
žehlení, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 5 € 22,80/Kč 605,-

JN 641
James & Nicholson 02.0641
Popelínová business halenka s
dlouhým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, manžeta na rukávu, zaoblený
lem, tkanina pro snadnou údržbu,
Easy Care, snadné žehlení, pratelné 
na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 22,80/Kč 605,-

JN 644
James & Nicholson 02.0644
Popelínová business košile s
krátkým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, zaoblený lem, náprsní 
kapsa, záhyby na zadním sedle, tka-
nina pro snadnou údržbu, Easy Care,
snadné žehlení, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 5 € 20,90/Kč 555,-

JN 643
James & Nicholson 02.0643
Popelínová business halenka s
krátkým rukávem
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, zaoblený lem, tkanina pro
snadnou údržbu, Easy Care, snadné
žehlení, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,90/Kč 555,-

JN 648
James & Nicholson 02.0648
Popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
Klasický, lehce vypasovaný střih,
klasický límec, zaoblený lem, knoflí-
ky v kontrastní barvě, záševky vzadu
se záhyby, manžety a límec na
vnitřní straně zdobené vzorovanou
látkou, Easy Care, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-

JN 647
James & Nicholson 02.0647
Popelínová halenka „Plain“
100g/m², 100% bavlna
Vypasovaný ženský střih, klasický
límec, zaoblený lem, knoflíky v
kontrastní barvě, dělící švy, manžety
a límec na vnitřní straně zdobené
vzorovanou látkou, Easy Care,
snadné žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,50/Kč 1080,-



JJNJNJJ 62626262999 
Jammem s & & NichNichichcholsoolsoolsonnn | 0202.002020 629

 JN 622228 
James & Nicchcc olson | 02.0628

 JN 199911
James & Nicholson | 02.0191

JN 193
JJJames & Nicholsos n |n | 02.002.0193

JN 6445
James & Nicholson | 02.0645
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 629
James & Nicholson 02.0629
Denim košile
135g/m², 100% bavlna
Zaoblený lem, 2 našité náprsní kap-
sy, výrazné prošívané švy, klasické 
zadní sedlo
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,-/Kč 1065,-

JN 628
James & Nicholson 02.0628
Denim halenka
85g/m², 100% bavlna
Zaoblený lem, druky v perleťovém
vzhledu, 2 našité náprsní kapsy,
výrazné prošívané švy, klasické 
zadní sedlo
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 40,-/Kč 1065,-

Popelínová košile Classic Fit s dlouhým rukávem
105g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, italská knoflíková léga, nastavitelné
manžety, náprsní kapsa, vysoce kvalitní popelín, měkký ma-
teriál, šetrný k pokožce, Easy Care, obzvlášť snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5   € 36,50/Kč 965,-

Elastická košile Slim Fit s dlouhým rukávem
95g/m², 67% bavlna, 30% polyamid, 3% elastan
Vypasovaný střih, malý měkký límec, francouzská knoflíková
léga, nastavitelné manžety, jemný, elastický kvalitní popelín,
šetrný k pokožce, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5   € 40,-/Kč 1055,-

Popelínová halenka Slim Fit
95g/m², 67% bavlna, 30% polyamid, 3% elastan
Vypasovaný střih, malý měkký límec, záševky na přední 
a zadní straně, jemný, elastický kvalitní popelín, šetrný k
pokožce, snadná péče, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 33,50/Kč 890,-



K5511
Kariban | 20200.K55.K55K55K 111

K548 
Kariban | 200..K54.K5488

K5K55549 49 4499 
Kariban anan n | 20| 20| 20| 20.K549

K54545 45 
Kariban | 22020.K54.K54.K5455555

 K519 
Kariban | 2000.K519

K518 
Kariban | 20...K518
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K551
Kariban 20.K551
Košile „Ace“ s krátkým rukávem
110g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Límec vyztužený kosticemi,
zaoblený lem, knoflíky tón v tónu,
1 náhradní knoflík, náprsní kapsa,
zadní sedlo se 2 záhyby na boční 
straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 17,40/Kč 460,-

K548
Kariban 20.K548
Halenka „Judith“ s krátkým
rukávem
110g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Klasický límec bez knoflíků,
zaoblený lem, knoflíky tón v tónu, 1
náhradní knoflík, levá náprsní kapsa,
tkanina pro snadnou údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 17,40/Kč 460,-

K545
Kariban 20.K545
Košile „Jofrey“ s dlouhým 
rukávem
110g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Límec vyztužený kosticemi, zkosené
manžety, zaoblený lem, knoflíky tón
v tónu, 2 náhradní knoflíky, náprsní 
kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby na
boční straně
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 19,90/Kč 530,-

K549
Kariban 20.K549
Halenka „Jessica“ s dlouhým
rukávem
110g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Klasický límec bez knoflíků, zaoble-
né manžety nastavitelné pomocí 
2 knoflíků, zaoblený lem, knoflíky
tón v tónu, 1 náhradní knoflík, levá 
náprsní kapsa, tkanina pro snadnou
údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 19,90/Kč 530,-

K519
Kariban 20.K519
Denim košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, sedla vpředu a
vzadu, manžety s patentkami, pa-
tentky, 2 náprsní kapsy s patentkami 
a manžetami
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 38,50/Kč 1020,-

K518
Kariban 20.K518
Denim halenka s dlouhým
rukávem
130g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, sedla vpředu
a vzadu, manžety s patentkami,
zaoblený lem, patentky, 2 náprsní 
kapsy s patentkami a manžetami
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 39,50/Kč 1050,-



 K589 
Kariban | 20.K5899

K5K588 88 
KariKariban ban | 20| 2020.K.K.K58K 8

 K5377 77
Kariban | 20.K537

K555539 
Karibaan a | 20.K539

 K522 
Kariban | 20.K522222

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

 K589
Kariban 20.K589
Lněná halenka s dlouhým rukávem
130g/m², 55% len, 45% bavlna
Rukávy k vyhrnutí s páskem a knoflíkem,
knoflíky v kontrastní barvě, 1 náhradní 
knoflík, ozdobné prošívání na rukávech a
manžetách
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 37,50/Kč 990,-

 K588
Kariban 20.K588
Lněná košile s dlouhým rukávem
130g/m², 55% len, 45% bavlna
Rukávy k vyhrnutí s páskem a knoflíkem,
knoflíky v kontrastní barvě, 1 náhradní 
knoflík, ozdobné prošívání na rukávech a
manžetách
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 37,50/Kč 990,-

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-twill
Zesílený button-down límeček, olemovaná knoflíková léga s
barevně sladěnými knoflíky, zkosená manžeta se 2 knoflíky a
1 knoflíkem na klopě, zaoblený lem, 2 náhradní knoflíky, vle-
vo našitá náprsní kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby na stranách,
nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 45,50/Kč 1205,-

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Zesílený button-down límeček, olemovaná knoflíková léga 
s barevně sladěnými knoflíky, zaoblený lem, 2 náhradní 
knoflíky, vlevo našitá náprsní kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby
na stranách, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 43,50/Kč 1150,-

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Límec bez knoflíků, rukávy lemované dvojitými švy, manžety
košile zapnuté a zkosené, zaoblený lem, knoflíky tón v tónu, 
2 náhradní knoflíky, vysoce kvalitní zpracování spadlých švů, 
zdvojené záševky vzadu, nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 45,-/Kč 1190,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K591
Kariban 20.K591
Popelínová halenka s dlouhým rukávem 
„Safari“
120g/m², 100% bavlna
Rukávy k vyhrnutí s páskem a knoflíkem,
manžety s 1 knoflíkem, 2 našité náprsní 
kapsy s klopou
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 23,90/Kč 635,-

K590
Kariban 20.K590
Popelínová košile s dlouhým rukávem 
„Safari“
120g/m², 100% bavlna
Rukávy k vyhrnutí s páskem a knoflíkem,
manžety s 1 knoflíkem, 2 našité náprsní 
kapsy s klopou
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 23,90/Kč 635,-

Flanelová košile s sherpa fleecovou podšívkou
190g/m², 100% bavlněný flanel, tělo podšité Sherpa
fleecem z 100% polyesteru, podšívka rukávů: 100% polyes-
terový taft
Klasická knoflíková léga, zaoblený lem, nastavitelné manžety, 
2 náprsní kapsy s klopami, velmi měkký a teplý materiál,
neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 49,-/Kč 1300,-

Žakárová pletená košile s dlouhým rukávem
165g/m², 68% bavlna, 32% polyester, žakárový úplet
Stojáček s imitací semiše v kontrastní barvě, klasická 
knoflíková léga s knoflíky z imitace perleti, zaoblený lem,
nastavitelné manžety, měkký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1 € 32,50/Kč 865,-

Pánské polo s mao límcem
220g/m², 100% česaná bavlna, oxford grey: 90% česaná 
bavlna, 10% viskóza
Mao límec s pletenými manžetami a lemováním v kontrastní 
barvě, léga se 3 knoflíky v kontrastní barvě, pletené manžety
na rukávech, dvojité švy na lemu, pratelné na 60° (oxford 
grey: 40°)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 17,20/Kč 455,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Blaise Men
NEOBLU 24.3182
Mikro keprová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 100% bavlna
Italský límec s jedním knoflíkem,
knoflíková léga se 7 knoflíky, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knoflíků, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

20 1 € 33,50/Kč 890,-

Blaise Women
NEOBLU 24.3183
Mikro keprová halenka s dlouhým
rukávem
115g/m², 100% bavlna
Klasický límec, knoflíková léga se 7
knoflíky, zaoblené manžety nasta-
vitelné pomocí 2 knoflíků, záševky
na přední a zadní straně, nežehlivá
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 33,50/Kč 890,-

 Balthazar Men
NEOBLU 24.3198
Košile s dlouhým rukávem
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, žerzej
Italský límec s jedním knoflíkem, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knoflíků, 7 knoflíků tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 28,40/Kč 755,-

Balthazar Women
NEOBLU 24.3199
Halenka s dlouhým rukávem
145g/m², 100% mercerovaná 
bavlna, žerzej
Italský límec s jedním knoflíkem, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 
2 knoflíků, 7 knoflíků tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 28,40/Kč 755,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

PR220
Premier 39.0220
Košile „Gingham“ s dlouhým 
rukávem
115g/m², 100% bavlna popelín
Vypasovaný střih, měkký límec, 
manžeta se 2 knoflíky, kostkovaný
design, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,20/Kč 590,-

PR320
Premier 39.0320
Halenka „Gingham“ s dlouhým
rukávem
115g/m², 100% bavlna popelín
Vypasovaný střih, měkký límec, 
manžeta se 2 knoflíky, malý kostko-
vaný design, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,20/Kč 590,-

PR338
Premier 39.0338
Oxford halenka „Stripes“ s dlou-
hým rukávem
135g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Button-under límeček, krční lemov-
ka v kontrastní barvě, vnitřní strana 
manžet v kontrastní barvě, manžeta
se 2 knoflíky, zaoblený lem, záševky
na hrudi a zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 23,10/Kč 610,-

PR238
Premier 39.0238
Oxford košile „Stripes“ s dlouhým
rukávem
135g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Klasický střih, button-down límeček,
krční lemovka a manžety s vnitřní 
stranou v kontrastní barvě, man-
žeta se 2 knoflíky, zaoblený lem,
nemačkavá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 23,10/Kč 610,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 PR218
Premier 39.0218
Pánské tričko s rolovatelnými 
dlouhými rukávy
190g/m², 82% polyester, 14% 
viskóza, 4% elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knoflíky, vyhrno-
vací rukávy s knoflíkem a poutkem 
pro uchycení, žebrované manžety 
rukávů a manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 15,10/Kč 400,-

PR318
Premier 39.0318
Dámské tričko s rolovatelnými
dlouhými rukávy
190g/m², 82% polyester, 14% 
viskóza, 4% elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knoflíky, vyhrno-
vací rukávy s knoflíkem a poutkem 
pro uchycení, žebrované manžety 
rukávů a manžety
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 15,10/Kč 400,-

 PR350
Premier 39.0350
Popelínová halenka „Mulligan“ s 
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký límec, 
vyhrnovací rukávy s knoflíkem a
poutkem pro uchycení, manžety
s knoflíky, kostkovaný design,
pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,60/Kč 600,-

PR250
Premier 39.0250
Popelínová košile „Mulligan“ s 
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký límec, 
vyhrnovací rukávy s knoflíkem a
poutkem pro uchycení, manžety
s knoflíky, kostkovaný design,
pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,60/Kč 600,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

PR256
Premier 39.0256
Popelínová košile „Sidehill“ s
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký měkký 
límec, vyhrnuté rukávy s poutkem a
knoflíkem na paži, manžeta s 1 kno-
flíčkem, zaoblený lem, 2-barevný
kostkovaný vzhled, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,60/Kč 600,-

PR356
Premier 39.0356
Popelínová halenka „Sidehill“ s 
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký měkký 
límec, vyhrnuté rukávy s poutkem a
knoflíkem na paži, manžeta s 1 kno-
flíčkem, zaoblený lem, 2-barevný
kostkovaný vzhled, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,60/Kč 600,-

PR354
Premier 39.0354
Popelínová halenka „Ginmill“ s
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký měkký 
límec, vyhrnuté rukávy s poutkem a
knoflíkem na paži, manžeta s 1 kno-
flíčkem, zaoblený lem, kostkovaný
design, pratelné na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,60/Kč 600,-

PR254
Premier 39.0254
Popelínová košile „Ginmill“ s 
dlouhým rukávem
115g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, úzký měkký 
límec, vyhrnuté rukávy s poutkem a
knoflíkem na paži, manžeta s 1 kno-
flíčkem, zaoblený lem, kostkovaný
design, pratelné na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,60/Kč 600,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

PR300
Premier 39.0300
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
105g/m², white: 115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Klasický střih, vyztužený límec, bez náprsní kapsy, Easy Care,
snadné žehlení
6/2XS – 8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 18/XXL –
20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6 € 20,-/Kč 530,-

PR200
Premier 39.0200
Popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², white: 115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Klasický střih, vyztužený límec, manžeta s knoflíky, vhodné
také pro manžetové knoflíčky, levá náprsní kapsa, Easy Care, 
snadné žehlení
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48 – 52.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 20,30/Kč 540,-

PR202
Premier   39.0202
Popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m², white: 115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Klasický střih, vyztužený límec, levá náprsní kapsa, Easy Care,
snadné žehlení
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48 – 52.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 19,60/Kč 520,-

PR302
Premier   39.0302
Popelínová halenka s krátkým rukávem
105g/m², white: 115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Vypasovaný střih, ženský límec, zaoblený lem, perleťové kno-
flíky, bez náprsní kapsy, záševky na přední a zadní straně, Easy
Care, snadné žehlení
6/2XS – 8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 18/XXL –
20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6 € 18,40/Kč 490,-

PR715
Premier 39.0715
Nárameníky 2 kusy
100% polyester, tkaný
Vhodné k položkám 39.0212, 39.0210, 39.0312, suchý zip,
oblast pro zušlechtění 9x5cm, balení po 2 ks
onesize

100 10 € 10,10/Kč 270,-

PR312
Premier   39.0312
Pilotní košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Vypasovaný střih, vyztužený límec, manžety s 1 knoflíkem, 2
náprsní kapsy s klopou a 1 kapsa na pero, vhodné nárameníky
položka č 39.0715, Easy Care, snadné žehlení
8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 18/XXL – 20/3XL –
22/4XL – 24/5XL

36 6 € 18,30/Kč 485,-

PR212
Premier   39.0212
Pilotní košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Klasický střih, vyztužený límec, 2 náprsní kapsy s klopou a 1
kapsa na pero, vhodné nárameníky položka č 39.0715, Easy 
Care, snadné žehlení
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48.

36 6 € 18,30/Kč 485,-

PR210
Premier 39.0210
Pilotní košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Klasický střih, vyztužený límec, 2 náprsní kapsy s klopou a 1
kapsa na pero, vhodné nárameníky položka č 39.0715, Easy 
Care, snadné žehlení
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48.

36 6 € 19,80/Kč 525,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

PR244
Premier 39.0244
Popelínová elastická košile s
dlouhým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Lehce vypasovaný střih, žraločí lí-
mec, knoflíková léga bez viditelných
švů, zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 6 € 24,50/Kč 650,-

PR344
Premier 39.0344
Popelínová elastická halenka s
dlouhým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Lehce vypasovaný střih, knoflíková
léga bez viditelných švů, zaoblený
lem, záševky na přední a zadní 
straně
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 24,50/Kč 650,-

PR346
Premier 39.0346
Popelínová elastická halenka s
krátkým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Lehce vypasovaný střih, knoflíková
léga bez viditelných švů, zaoblený
lem, záševky na přední a zadní 
straně
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,90/Kč 605,-

PR246
Premier 39.0246
Popelínová elastická košile s
krátkým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Lehce vypasovaný střih, žraločí lí-
mec, knoflíková léga bez viditelných
švů, zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 6 € 22,90/Kč 605,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

972M
Russell 11.972M
Coolmax® košile s dlouhým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih, prodyšný materiál regulujicí 
vlhkost, límec New-Kent vyztužený kosticemi,
zkosené manžety nastavitelné pomocí 2 knoflíků, 
zaoblený lem, levá náprsní kapsa, zadní sedlo se
2 bočními záhyby, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 42,-/Kč 1110,-

972F
Russell 11.972F
Coolmax® halenka s dlouhým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, prodyšný materiál
regulujicí vlhkost, hladký límec, zkosené manžety
nastavitelné pomocí 2 knoflíků, zaoblený lem,
Easy Care, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,-/Kč 1030,-

960M
Russell 11.960M
Elastická košile „Ultimate“ s dlouhým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, napůl žraločí límec
vyztužený kosticemi, krátký límec, úzká knoflí-
ková léga, čtvercové manžety, lze nosit s man-
žetovými knoflíčky, záševky na zádech, odolný
materiál, vynikající držení tvaru pro dlouhodobé
nošení, regulující vlhkost, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,50/Kč 1095,-

960F
Russell 11.960F
Elastická halenka „Ultimate“ s dlouhým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, hladký límec, skrytá
knoflíková léga, koktejlové manžety, záševky na
zádech, odolný materiál, vynikající držení tvaru
pro dlouhodobé nošení, regulující vlhkost, Easy
Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,-/Kč 1065,-

946M
Russell 11.946M
Elastická košile s dlouhým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec
vyztužený kosticemi s 1 knoflíkem, manžeta se
2 knoflíky, 1 knoflík na klopě, zaoblený lem,
náhradní knoflíky, bez náprsní kapsy, Easy Care,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 35,-/Kč 930,-

946F
Russell 11.946F
Elastická halenka s 3/4 rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, klasický límec s 1 knoflíkem,
rukávy s rozparky, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, bez náprsní kapsy, záševky na přední 
a zadní straně, Easy Care, pratelné na 40°, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 34,-/Kč 905,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

973M
Russell 11.973M
Coolmax® košile s krátkým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih, prodyšný materiál regulujicí 
vlhkost, límec New-Kent vyztužený kosticemi,
zaoblený lem, levá náprsní kapsa, zadní sedlo se
2 bočními záhyby, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,-/Kč 1055,-

973F
Russell 11.973F
Coolmax® halenka s krátkým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% polyester Cool-
max®, mikro-kepr
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, prodyšný materiál
regulujicí vlhkost, hladký límec, zaoblený lem, 
Easy Care, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,50/Kč 970,-

961F
Russell 11.961F
Elastická halenka „Ultimate“ s krátkým
rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, hladký límec, skrytá
knoflíková léga, záševky na zádech, odolný
materiál, vynikající držení tvaru pro dlouhodobé
nošení, regulující vlhkost, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,50/Kč 995,-

961M
Russell 11.961M
Elastická košile „Ultimate“ s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiesterové 
vlákno Lycra® T400
Delší střih, vypasovaný střih, napůl žraločí límec, 
krátký límec, úzká knoflíková léga, záševky na 
zádech, odolný materiál, vynikající držení tvaru
pro dlouhodobé nošení, regulující vlhkost, Easy
Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 38,50/Kč 1025,-

947M
Russell 11.947M
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, elegantní částečně rozšířený lí-
meček s jedním perleťovým knoflíčkem, zaoblený
lem, náhradní knoflíky, bez náprsní kapsy, Easy
Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 32,50/Kč 855,-

947F
Russell 11.947F
Elastická halenka s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan-popelín
Vypasovaný střih, klasický límec s 1 knoflíkem,
sestřihnuté krátké rukávy, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, bez náprsní kapsy, záševky na přední 
a zadní straně, Easy Care, pratelné na 40°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 31,50/Kč 830,-
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Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Klasický střih, částečně rozšířený button-down límeček, zko-
sené manžety, lze nosit s manžetovými knoflíčky, náhradní 
knoflíky, levá náprsní kapsa, zadní sedlo s protizáhybem, ino-
vativní tkanina, která udržuje košili po celý den svěží a drží 
tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 49,50/Kč 1320,-

Nežehlivá halenka s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, velkoryse střižený límec s dlouhými 
špičkami, rozšířené rukávy s manžetami a knoflíkem, zapínání 
s dvojitými knoflíčky, náhradní knoflíky, inovativní tkanina,
která udržuje halenku po celý den svěží a drží tvar, nežehlivá
úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 48,50/Kč 1280,-

Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený kos-
ticemi, zkosené manžety, dle volby lze nosit s manžetovými
knoflíčky, zaoblený lem, náhradní knoflíky, bez náprsní 
kapsy, inovativní tkanina, která udržuje košili po celý den 
svěží a drží tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 48,50/Kč 1290,-

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Klasický střih, částečně rozšířený button-down límeček,
dvojitě přeložené manžety, zaoblený lem, náhradní knoflíky, 
levá náprsní kapsa, zadní sedlo se 2 záhyby na stranách, ino-
vativní tkanina, která udržuje košili po celý den svěží a drží 
tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1   € 45,50/Kč 1210,-

Nežehlivá halenka s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, velkoryse střižený límec s dlouhými špič-
kami, zaoblený lem, zapínání s dvojitými knoflíčky, náhradní 
knoflíky, inovativní tkanina, která udržuje halenku po celý
den svěží a drží tvar, nežehlivá úprava, pratelné na 40°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 44,50/Kč 1175,-

Nežehlivá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený
kosticemi, dvojitě přeložené manžety, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, bez náprsní kapsy, inovativní tkanina, která udržuje 
košili po celý den svěží a drží tvar, nežehlivá úprava, pratelné 
na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1   € 43,-/Kč 1145,-
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Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Klasický střih, button-down límeček, nastavitelné manžety
se 2 knoflíky, 1 knoflík na klopě, náhradní knoflíky, zúžená
kapsa ve tvaru V na levém prsu, zadní sedlo se 2 záhyby na 
stranách, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 30,50/Kč 805,-

Halenka Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, klasický halenkový límec, zaoblené man-
žety nastavitelné pomocí 2 knoflíků, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, záševky na hrudi a zádech pro dobré držení, Easy
Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 29,50/Kč 780,-

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený
kosticemi, zaoblené manžety nastavitelné pomocí 2 knoflíků, 
dle volby lze nosit s manžetovými knoflíčky, zaoblený lem,
náhradní knoflíky, bez náprsní kapsy, Easy Care, pratelné na 
40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,50/Kč 805,-

Halenka Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, klasický halenkový límec, zaoblený lem,
náhradní knoflíky, záševky na hrudi a zádech pro dobré
držení, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 26,80/Kč 710,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Klasický střih, button-down límeček, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, zúžená kapsa ve tvaru V na levém prsu, zadní sedlo
se 2 záhyby na stranách, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 27,60/Kč 730,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester Oxford
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec vyztužený
kosticemi, dvojitě přeložené manžety, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, bez náprsní kapsy, snadná péče, Easy Care, pratelné 
na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,60/Kč 730,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

964M
Russell 11.964M
Kontrastní košile s dlouhým rukávem, vzor 
rybí kost
125g/m², 84% bavlna, 16% polyester
Vypasovaný střih, límec s propínacími knoflíčky, 
lemování v kontrastní barvě na spodní knoflíkové
léze, zaoblené manžety nastavitelné pomocí 2
knoflíků, knoflíková dírka v kontrastní barvě na
manžetě a spodní knoflíkové dírce, zaoblený lem, 
záševky na zádech, lemování v kontrastní barvě
na vnitřní straně límce a manžetách, Easy Care,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,50/Kč 1095,-

966M
Russell 11.966M
Kontrastní elastická košile „Ultimate“ s 
dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% elastomultiester
(Lycra® T400®-Vlákno)
Vypasovaný střih, delší střih, límec s propínacími 
knoflíčky, úzká knoflíková léga, zaoblené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knoflíků, knoflíková dírka v 
kontrastní barvě na manžetě a spodní knoflíkové 
dírce, zaoblený lem, 2-barevné kontrasty na vnitřní 
straně manžet a na vnitřní straně límce, regulující 
vlhkost, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 47,-/Kč 1240,-

936M
Russell 11.936M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec vyztužený kosticemi,
rovně střižený lem, nastavitelné manžety se 2
knoflíky, 1 knoflík na klopě, náhradní knoflíky, 
levá náprsní kapsa, Easy Care, pratelné na 40°,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 29,50/Kč 780,-

936F
Russell 11.936F
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec s 1 knoflíkem, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 2 knoflíků,
zaoblený lem, náhradní knoflíky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 28,70/Kč 760,-

924M
Russell 11.924M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec
vyztužený kosticemi, zaoblené manžety nasta-
vitelné pomocí 2 knoflíků, dle volby lze nosit s
manžetovými knoflíčky, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, bez náprsní kapsy, Easy Care, pratelné
na 50°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,20/Kč 695,-

924F
Russell 11.924F
Popelínová halenka s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, skrytá knoflíková léga, 
sedlo, zaoblené manžety nastavitelné pomocí 2
knoflíků, zaoblený lem, náhradní knoflíky, Easy
Care, pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 25,50/Kč 675,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

920M
Russell 11.920M
Praná Oxford košile s dlouhým rukávem
140g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna
Vypasovaný střih, vnitřní strana límce v kontrastní 
barvě, button-down límeček, zaoblené, nasta-
vitelné manžety se 2 knoflíky na vnitřní straně
v kontrastní barvě, zaoblený lem, knoflíky v
kontrastní barvě, levá náprsní kapsa, odníma-
telná spona pro upevnění kravaty nebo brýlí,
nežehlený vzhled, praná jednotlivě, Easy Care,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,50/Kč 1055,-

928M
Russell 11.928M
Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Vypasovaný střih, button-down límeček, za-
oblené manžety nastavitelné pomocí 2 knoflíků,
zaoblený lem, levá náprsní kapsa, záševky na
zádech, Easy Care, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,-/Kč 955,-

937M
Russell   11.937M
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec vyztužený kosticemi,
rovně střižený lem, levá náprsní kapsa, Easy Care, 
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,70/Kč 710,-

937F
Russell 11.937F
Popelínová halenka s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec s 1 knoflíkem, za-
oblený lem, náhradní knoflíky, levá náprsní kapsa,
Easy Care, pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,-/Kč 690,-

925M
Russell 11.925M
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih, částečně rozšířený límec
vyztužený kosticemi, dvojitě přeložené manžety, 
zaoblený lem, náhradní knoflíky, bez náprsní 
kapsy, snadná péče, Easy Care, pratelné na 50°,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 23,40/Kč 620,-

925F
Russell 11.925F
Popelínová halenka s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, skrytá knoflíková léga,
sedlo, zaoblený lem, náhradní knoflíky, Easy
Care, pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 22,80/Kč 605,-

926F
Russell 11.926F
Popelínová halenka s 3/4 rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna popelín
Vypasovaný střih se záševky na přední a zadní 
straně, vypasovaný střih, skrytá knoflíková léga,
sedlo, úzké manžety, zaoblený lem, nastavitelné
pomocí 2 knoflíků, náhradní knoflíky, Easy Care, 
pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,10/Kč 640,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 916M
Russell 11.916M
Keprová košile s dlouhým 
rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, button-down límeček,
krční lemovka se vzorem rybí 
kosti tón v tónu, zaoblené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knoflíků,
zaoblený lem, náhradní knoflíky, 
levá náprsní kapsa, poutko na sedle
a vsadka ve tvaru V na bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,50/Kč 915,-

916F
Russell 11.916F
Keprová halenka s dlouhým 
rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, velkoryse střižený
límec, krční lemovka se vzorem rybí 
kosti tón v tónu, zaoblené manžety 
nastavitelné pomocí 2 knoflíků,
zaoblený lem, náhradní knoflíky, 
poutko na sedle
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 33,50/Kč 890,-

 917M
Russell 11.917M
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, button-down límeček,
krční lemovka se vzorem rybí kosti 
tón v tónu, zaoblený lem, náhradní 
knoflíky, levá náprsní kapsa, poutko 
na sedle a vsadka ve tvaru V na
bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 31,50/Kč 840,-

917F
Russell 11.917F
Keprová halenka s krátkým
rukávem
130g/m², 100% bavlna-twill
Klasický střih, velkoryse střižený
límec, krční lemovka se vzorem
rybí kosti tón v tónu, zaoblený lem, 
náhradní knoflíky, poutko na sedle a
vsadka ve tvaru V na bočním švu
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 31,-/Kč 820,-

 962M
Russell 11.962M
Košile s dlouhým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, napůl
žraločí límec, krátký límec, úzká 
knoflíková léga, zaoblené manžety,
lze nosit s manžetovými knoflíčky, 
neprůhledná, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,50/Kč 960,-

962F
Russell 11.962F
Halenka s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, hladký
límec, úzká knoflíková léga, úzké
manžety s prodlouženým lemem,
záševky na hrudi i vpředu a vzadu
na lemu, neprůhledná, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 35,-/Kč 925,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

934M
Russell 11.934M
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 33% 
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec vyztu-
žený kosticemi, rovně střižený lem,
nastavitelné manžety se 2 knoflíky, 
1 knoflík na klopě, náhradní kno-
flíky, levá náprsní kapsa, Easy Care,
pratelné na 50°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,60/Kč 730,-

934F
Russell 11.934F
Popelínová halenka s dlouhým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec s 1
knoflíkem, zaoblené manžety nasta-
vitelné pomocí 2 knoflíků, zaoblený
lem, náhradní knoflíky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care, pratelné na 50°,
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 26,80/Kč 710,-

935M
Russell 11.935M
Popelínová košile s krátkým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec
vyztužený kosticemi, rovně střižený 
lem, náhradní knoflíky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care, pratelné na 50°,
lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,80/Kč 660,-

935F
Russell 11.935F
Popelínová halenka s krátkým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna popelín
Klasický střih, klasický límec, za-
oblený lem, náhradní knoflíky, levá
náprsní kapsa, Easy Care, pratelné 
na 50°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 24,10/Kč 640,-

963M
Russell 11.963M
Košile s krátkým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, napůl
žraločí límec, krátký límec, úzká
knoflíková léga, neprůhledná, Easy
Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,-/Kč 880,-

963F
Russell 11.963F
Halenka s krátkým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Delší střih, vypasovaný střih, hladký
límec, úzká knoflíková léga, záševky
na hrudi i vpředu a vzadu na lemu,
neprůhledná, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 32,-/Kč 855,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Halenka s dlouhým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Lehce vypasovaný střih, límec Kent, manžeta se 2 knoflíky, 
záševky na přední a zadní straně, nežehlivá úprava, pratelné 
na 30°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1 € 66,-/Kč 1750,-

Halenka s dlouhým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2
knoflíky, záševky na přední a zadní straně, nežehlivá úprava,
pratelné na 30°
32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1 € 62,-/Kč 1640,-

Košile s dlouhým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Límec Kent, nastavitelné manžety se 2 knoflíky, náprsní kap-
sa, nežehlivá úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47

8 1 € 60,-/Kč 1590,-



 Shirt Shaped LSL 
Seidensticker | 78.1000

 Shirt Slim LSL 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Košile s dlouhým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2 kno-
flíky, nežehlivá úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46

8 1 € 60,-/Kč 1590,-

Košile s dlouhým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2 kno-
flíky, nežehlivá úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

8 1 € 60,-/Kč 1590,-



 Blouse Slim Offi  ce LSL 
Seidensticker | 78.0619

 Shirt Regular Offi  ce LSL 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Popelínová halenka s dlouhým rukávem
100% bavlna
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2 kno-
flíky, jemný kostkovaný vzhled, nežehlivá úprava, pratelné na
30°, lze sušit v sušičce
32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1   € 66,-/Kč 1750,-

Popelínová košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
Límec Kent, nastavitelné manžety se 2 knoflíky, náprsní 
kapsa, vzor jemného proužku, nežehlivá úprava, pratelné na
30°, lze sušit v sušičce
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47

8 1   € 60,-/Kč 1590,-

Popelínová košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2
knoflíky, vzor jemného proužku, nežehlivá úprava, pratelné
na 30°, lze sušit v sušičce
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46

8 1  € 60,-/Kč 1590,-

Halenka s krátkým rukávem
100% bavlna, white/black: popelín, anthracite/light blue/
mid blue: Fil-á-Fil
Lehce vypasovaný střih, límec Kent, všité konce rukávů s roz-
parkem, záševky na přední a zadní straně, nežehlivá úprava,
pratelné na 30°
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

8 1 € 66,-/Kč 1750,-

Halenka s krátkým rukávem
100% bavlna, white/black: popelín, anthracite/light blue/
mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, manžety s knoflíky, knoflíky
v perleťovém vzhledu, záševky na přední a zadní straně,
nežehlivá úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

8 1 € 62,-/Kč 1640,-

Košile s krátkým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Límec Kent, knoflíky v perleťovém vzhledu, náprsní kapsa,
nežehlivá úprava, pratelné na 30°, lze sušit v sušičce
38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47

8 1  € 60,-/Kč 1590,-
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Seidensticker | 78.0020
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Popelínová košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
Vypasovaný střih, límec Kent, nastavitelné manžety se 2
knoflíky, vzor jemného proužku, nežehlivá úprava, pratelné
na 30°, lze sušit v sušičce
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

8 1 € 60,-/Kč 1590,-

Košile s krátkým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nežehlivá úprava, pratelné na 
30°, lze sušit v sušičce
37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46

8 1 € 60,-/Kč 1590,-

Košile s krátkým rukávem
100% bavlna, white/black/navy: popelín, anthracite/light
blue/mid blue: Fil-á-Fil
Vypasovaný střih, límec Kent, nežehlivá úprava, pratelné na
30°, lze sušit v sušičce
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45

8 1 € 60,-/Kč 1590,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Brisbane
SOL'S 25.6010
Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Button-down límeček, náprsní kap-
sa, 2 boční záševky, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,10/Kč 610,-

Elite
SOL'S 25.6030
Halenka Oxford s krátkým 
rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Klasický límec se 2 knoflíky, léga
se 7 barevně sladěnými knoflíky, 
záševky na hrudi, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,10/Kč 610,-

 Eden
SOL'S 25.7015
Elastická halenka s dlouhým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, límec s jedním
knoflíkem, knoflíková léga se 7
knoflíky tón v tónu, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 27,10/Kč 720,-

Brighton
SOL'S 25.7000
Elastická košile s dlouhým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, italský límec s jed-
ním knoflíkem, knoflíková léga se 7
knoflíky tón v tónu, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 27,10/Kč 720,-



Excess
SOL'S | 25.7020
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Baltimmormore e
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Excess
SOL'S 25.7020
Elastická halenka s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, límec s jedním
knoflíkem, knoflíková léga se 7
knoflíky tón v tónu, snadná péče
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 26,60/Kč 705,-

Broadway
SOL'S 25.7030
Elastická košile s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Vypasovaný střih, italský límec s jed-
ním knoflíkem, knoflíková léga se 7
knoflíky tón v tónu, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,60/Kč 705,-

Baltimore
SOL'S 25.6040
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vyztužený límec, knoflíková léga se
7 knoflíky tón v tónu, nastavitelné
manžety se 2 knoflíky, levá náprsní 
kapsa, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 21,70/Kč 575,-

Executive
SOL'S 25.6060
Halenka ze smíšeného popelínu s
dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Klasický střih, vyztužený límec,
knoflíková léga se 7 knoflíky tón
v tónu, rukávy se 2 nastavitelnými
knoflíky a manžetou, levá náprsní 
kapsa, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 21,70/Kč 575,-



BrB istol 
SOL'L'S |S 25.6050

 Escape 
SOL'S | 25.6070

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

 Bristol
SOL'S 25.6050
Košile ze smíšeného popelínu s 
krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vyztužený límec, knoflíková léga se
7 knoflíky tón v tónu, levá náprsní 
kapsa, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 18,30/Kč 485,-

Escape
SOL'S 25.6070
Halenka ze smíšeného popelínu s
krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Vyztužený límec, knoflíková léga se
7 knoflíky tón v tónu, levá náprsní 
kapsa, Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 18,30/Kč 485,-

 Boston
SOL'S 25.6000
Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Button-down límeček, nastavitelné 
manžety se 2 knoflíky a klopou,
levá náprsní kapsa, 2 boční záhyby, 
barvené v přízi, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,20/Kč 695,-

Embassy
SOL'S 25.6020
Halenka Oxford s dlouhým 
rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Klasický límec se 2 knoflíky, léga
se 7 barevně sladěnými knoflíky, 
zaoblené manžety nastavitelné po-
mocí 2 knoflíků, záševky na hrudi,
Easy Care
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,20/Kč 695,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

4000
Tee Jaysy 18.4000
Košile Oxford Perfect s dlouhým rukávem
166g/m², 100% předepraná bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, 
button-down límeček, zaoblený lem, zadní 
sedlo s protizáhybem, uvnitř závěsné poutko
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 56,-/Kč 1480,-

4001
Tee Jaysy 18.4001
Halenka Oxford Perfect s dlouhým 
rukávem
166g/m², 100% předepraná bavlna
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, 
button-down límeček, zaoblený lem, zadní 
sedlo s protizáhybem, uvnitř závěsné poutko
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 56,-/Kč 1480,-

Luxusní keprová košile s dlouhým rukávem
133g/m², 100% bavlna-twill, barvená příze
Klasický střih, zaoblený límec a manžety, odnímatelné kostice
límečku, mírný žraločí límec, zaoblený lem, záševky na
zádech, zadní sedlo, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 61,-/Kč 1620,-

Luxusní elastická halenka s dlouhým rukávem
113g/m², 96% bavlna, 4% Lycra®
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, zaoblený lem,
záševky na zádech, zadní sedlo se 2 bočními záhyby, snadné
žehlení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 61,-/Kč 1620,-

Luxusní keprová košile Slim Fit s dlouhým rukávem
133g/m², 100% bavlna-twill, barvená příze
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, odnímatelné 
kostice límečku, mírný žraločí límec, zaoblený lem, záševky 
na zádech, zadní sedlo, snadné žehlení
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 61,-/Kč 1620,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 4002
Tee Jaysy 18.4002
Denim keprová košile s dlouhým rukávem
166g/m², 100% bavlna-twill, bělené
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, 
button-down límeček, zaoblený lem, zadní 
sedlo s protizáhybem, uvnitř závěsné poutko
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 64,-/Kč 1700,-

 4003
Tee Jaysy 18.4003
Denim keprová halenka s dlouhým
rukávem
166g/m², 100% bavlna-twill, bělené
Vypasovaný střih, zaoblený límec a manžety, 
button-down límeček, zaoblený lem, zadní 
sedlo s protizáhybem, uvnitř závěsné poutko
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 64,-/Kč 1700,-

Pánský svetr
14 gauge, 50% akryl, 50% merino vlna
Klasický pletený svetr v tvarově stabilní merino kvalitě,
vypasovaný střih, žebrovaný úplet na krku, manžetách rukávů 
a manžetách, pevný úplet, italská smíšená příze
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,-/Kč 1300,-

Pánský svetr s výstřihem do V
14 gauge, 50% akryl, 50% merino vlna
Vypasovaný střih, klasický pletený svetr s výstřihem do V
v tvarově stabilní merino kvalitě, žebrovaný úplet na krku,
manžetách rukávů a manžetách, pevný úplet, italská smíšená
příze
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,-/Kč 1300,-

Dámský cardigan
14 gauge, 50% akryl, 50% merino vlna
Klasický cardigan v tvarově stabilní merino kvalitě, vypa-
sovaný střih, žebrovaný úplet na krku, manžetách rukávů a
manžetách, pevný úplet, italská smíšená příze
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,-/Kč 1300,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

717M
Russell   11.717M
Pánský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Kulatý výstřih, manžety a pas s elastanem, 
pletené ve tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,50/Kč 1045,-

717F
Russell 11.717F
Dámský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Kulatý výstřih, manžety a pas s elastanem, 
pletené ve tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 39,50/Kč 1045,-

710F
Russell 11.710F
Dámský pletený svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Manžety a pas s elastanem pro dlouhodobé
držení tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,-/Kč 975,-

710M
Russell 11.710M
Pletený svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Lemování na rukávech a v pase pro vynikající 
pružnost a držení tvaru, žebrovaný ozdobný lem
s elastanem, snadná péče, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,-/Kč 975,-

716M
Russell   11.716M
Svetrová vesta s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Pas a manžety s elastanem pro dlouhodobé 
držení tvaru, snadná péče, rychleschnoucí,
pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,-/Kč 905,-

715M
Russell 11.715M
Pánský pletený svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Průběžná knoflíková léga s podložením na vnitřní 
straně, manžety a pas s elastanem, knoflíky tón
v tónu, pletené ve tvaru, snadná péče, rychle-
schnoucí, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 50,50/Kč 1345,-

715F
Russell   11.715F
Dámský pletený svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl Cotton-
Blend™
Manžety a pas s elastanem pro dlouhodobé dr-
žení tvaru, knoflíky tón v tónu, náhradní knoflíky,
snadná péče, rychleschnoucí, pratelné na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,-/Kč 975,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 JN 657
James & Nicholson 02.0657
Pánská svetrová vesta s výstřihem 
do V
260g/m², 100% bavlna
Výstřih do V, lehká kvalitní pleteni-
na, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 24,70/Kč 655,-

JN 656
James & Nicholson 02.0656
Dámská svetrová vesta s výstři-
hem do V
260g/m², 100% bavlna
Lehce vypasovaný střih, výstřih do 
V, lehká kvalitní pletenina, lze prát 
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 24,70/Kč 655,-

 JN 659
James & Nicholson 02.0659
Pánský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Výstřih do V, lehká kvalitní pleteni-
na, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 30,-/Kč 795,-

JN 658
James & Nicholson 02.0658
Dámský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, výstřih do V, lehká
kvalitní pletenina, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 30,-/Kč 795,-

 JN 661
James & Nicholson 02.0661
Pánský cardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Výstřih do V, lehká kvalitní pleteni-
na, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 860,-

JN 660
James & Nicholson 02.0660
Dámský cardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% bavlna
Vypasovaný střih, výstřih do V, lehká
kvalitní pletenina, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 860,-
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James && & Nicholson | 02.0664
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James & Nicholsoo n | 02.02 0663663
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 664
James & Nicholson 02.0664
Pánský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
Klasický střih, výstřih do V, jemná 
lehká pletenina, lze prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 55,-/Kč 1460,-

JN 663
James & Nicholson 02.0663
Dámský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
Klasický vypasovaný střih, výstřih do
V, jemná lehká pletenina, lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 55,-/Kč 1460,-

Pánský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hedvábí, 5% kašmír
Klasický střih, výstřih do V, jemná lehká pletenina, lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 60,-/Kč 1590,-

Dámský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hedvábí, 5% kašmír
Klasický vypasovaný střih, výstřih do V, jemná lehká pleteni-
na, lze prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 60,-/Kč 1590,-

Dámský cardigan dlouhý
55% bavlna, 45% akryl
Žebrované lemování ve výstřihu, na manžetách rukávů a 
lemu, 7 knoflíků, 2 našité kapsy
8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 18/XXL – 20/3XL
– 22/4XL – 24/5XL

12 3  € 28,90/Kč 765,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 K6130
Kariban 20.6130
Pánské sako
200g/m², 100% polyester Taffeta®podšívka, 64% polyester, 
34% viskóza, 2% elastan
Sako se 2 knoflíky, manžeta se 4 knoflíky, 2 vnitřní kapsy
s knoflíkem, 2 boční kapsy s lemováním a klopou, 1 kapsa
na mobilní telefon, 1 náprsní kapsa, 2 rozparky na zádech,
přístup k zušlechtění na levé straně, chemické čištění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

5 1 € 122,50/Kč 3245,-

 K6131
Kariban 20.6131
Dámské sako
200g/m², 100% polyester Taffeta®podšívka, 64% polyester, 
34% viskóza, 2% elastan
Manžeta se 3 knoflíky, 2 přední kapsy s lemováním, 2 vnitřní 
kapsy s knoflíkem, 1 rozparek na zádech, francouzské 
velikosti: prosím převeďte podle velikostní tabulky, chemické 
čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1 € 95,-/Kč 2520,-

 K730
Kariban 20.K730
Pánské oblekové kalhoty
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Pas s poutky na opasek, nohavice s úzkým střihem, lemované
neobšité nohavice pro individuální úpravu délky, zip se
skrytým háčkem a knoflíkem, 2 šikmé kapsy vpředu a 2 zadní 
kapsy s lemováním, částečně podšitá přední strana, fran-
couzské velikosti: prosím převeďte podle velikostní tabulky, 
chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 53,50/Kč 1415,-

 K731
Kariban 20.K731
Dámské oblekové kalhoty
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzký střih, elastický pás vzadu pro optimální pohodlí, noha-
vice s neviditelnými lemy, zip se skrytým háčkem a knoflíkem, 
2 šikmé kapsy vpředu a 2 zadní kapsy s lemováním, chemické
čištění, vnitřní délka nohavic 30 palce (78cm)
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 58,50/Kč 1545,-

 K501
Kariban 20.K501
Pánská vesta
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, podšív-
ka: 100% polyester Taffeta®
Vypasovaný střih, zapínání na 5 knoflíků, 2 malé kapsy s
paspulkou, boční rozparky, polstrovaná záda, nastavitelné 
poutko na zádech s kovovou sponou
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

20 1 € 45,-/Kč 1185,-

 K502
Kariban 20.K502
Dámská vesta
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, podšív-
ka: 100% polyester Taffeta®
Vypasovaný střih, zapínání na 4 knoflíky, 2 malé kapsy s
paspulkou, boční rozparky, polstrovaná záda, nastavitelné 
poutko na zádech s kovovou sponou
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 45,-/Kč 1185,-



K6133 
Kariban | 20.6133

 K6132 
Kariban | 20.6132

K6141 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K6133
Kariban 20.6133
Dámský blejzr
250g/m², night navy heather: 80%
polyester, 17% bavlna, 3% elastan,
light grey heather: 72% polyester, 
25% viskóza, 3% elastan, podšívka: 
100% polybavlna, podšívka rukávů:
100% polyester Taffeta®
Manžety se 3 knoflíky, z nichž jeden
má knoflíkovou dírku v kontrastní 
barvě, 2 přední kapsy s lemová-
ním, 1 vnitřní kapsa s knoflíkem, 1
rozparek na zádech, vnitřní strana v 
kontrastní barvě, chemické čištění, s 
1 knoflíkem
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 87,-/Kč 2300,-

K6132
Kariban 20.6132
Pánský blejzr
250g/m², night navy heather: 80%
polyester, 18% bavlna, 2% elastan,
light grey heather: 74% polyester, 
24% viskóza, 2% elastan, podšívka: 
100% polybavlna, podšívka rukávů:
100% polyester Taffeta®
Manžety se 4 knoflíky, z nichž jeden
má knoflíkovou dírku v kontrastní 
barvě, se 2 knoflíky, 2 vnitřní kapsy
s knoflíkem, 2 boční kapsy s lemo-
váním a klopou, 1 kapsa na mobilní 
telefon, 1 náprsní kapsa, 2 rozparky
na zádech, vnitřní strana v kontrast-tt
ní barvě, přístup k zušlechtění na
levé straně, chemické čištění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –
60 – 62 – 64

10 1 € 99,-/Kč 2630,-

K6141
Kariban 20.6141
Dámský kabát „Premium“
100% polyester Taffeta®podšívka, 
79% polyester, 18% viskóza, 3% 
elastan
Vysoký stojatý límec, zapínání na
2x4 knoflíky, 2 boční kapsy s klopa-
mi, 1 vnitřní kapsa s lemováním
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1 € 131,-/Kč 3480,-

K6140
Kariban 20.6140
Pánský kabát „Premium“
100% polyester Taffeta®podšívka, 
79% polyester, 18% viskóza, 3% 
elastan
Konce rukávů se 4 knoflíky, zapínání 
na 6 knoflíků, 2 boční kapsy s le-
mováním a klopou, 1 vnitřní kapsa s
patentkou, 2 otevřené náprsní kapsy
s patentkou, 1 vnitřní kapsa na zip,
rozparek na zádech
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –
60 – 62 – 64

5 1 € 146,50/Kč 3880,-



 Marius Men 
NEOBLU | 24.3164

 Marius Women 
NEOBLU | 24.3165

 Marcel Men 
NEOBLU | 24.3169

 Marcel Women 
NEOBLU | 24.3170

 Max Men 
NEOBLU | 24.3166

 Max Women 
NEOBLU | 24.3167

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

 Marius Men
NEOBLU 24.3164
Pánské sako
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr, podšívkovina: 100%
polyester Taffeta®
Obrácený límec, 2 knoflíky, 2 boční 
kapsy s lemováním a klopou, náprsní 
kapsa s lemováním, 1 rozparek na
zádech, přístup k zušlechtění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –
60 – 62 – 64

10 1 € 98,50/Kč 2615,-

Marius Women
NEOBLU 24.3165
Dámské sako
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr, podšívkovina: 100%
polyester Taffeta®
Obrácený límec, 2 boční kapsy s
lemováním a klopou, náprsní kapsa
s lemováním, 1 rozparek na zádech,
přístup k zušlechtění, s 1 knoflíkem
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 98,50/Kč 2615,-

 Marcel Men
NEOBLU 24.3169
Pánský blejzr
210g/m², 67% polyester, 33% 
bavlna, piqué, podšívkovina: 100%
polyester Taffeta®
Obrácený límec, 2 knoflíky, náprsní 
kapsa s lemováním, 2 kapsy s 
klopou, 1 rozparek na zádech, napůl
podšité, chemické čištění
46 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1 € 59,-/Kč 1560,-

Marcel Women
NEOBLU 24.3170
Dámský blejzr
210g/m², 67% polyester, 33% 
bavlna, piqué, podšívkovina: 100%
polyester Taffeta®
Obrácený límec, 2 knoflíky, náprsní 
kapsa s lemováním, 2 kapsy s 
klopou, 1 rozparek na zádech, napůl
podšité, chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 59,-/Kč 1560,-

 Max Men
NEOBLU 24.3166
Pánská vesta
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr, podšívka a zadní část:
100% polyester Taffeta®
5 knoflíků, 2 přední kapsy s lemová-
ním, nastavitelné poutko na zádech
s kovovou sponou, chemické čištění
46 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1 € 38,-/Kč 1005,-

Max Women
NEOBLU 24.3167
Dámská vesta
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr, podšívka a zadní část:
100% polyester Taffeta®
5 knoflíků, 2 přední kapsy s lemová-
ním, nastavitelné poutko na zádech
s kovovou sponou, chemické čištění
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 38,-/Kč 1005,-



 Antoine Men 
NEOBLU | 24.3174

 Antoine Women
NEOBLU | 24.3175

 Alfred Men 
NEOBLU | 24.3176

 Alfred Women 
NEOBLU | 24.3177

NEW NEW

NEW NEW

deep black

deep khaki

night blue

light brown

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

Antoine Men
NEOBLU 24.3174
Pánská bunda
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% polyester Taffeta®
Vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), vodotěsné zipy, kapuce 
se stahovací šňůrkou, 2 boční kapsy
se zipem, tepelně svařované švy,
zadní strana ve tvaru rybího ocasu,
chemické čištění
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 72,-/Kč 1910,-

Antoine Women
NEOBLU 24.3175
Dámská bunda
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% polyester Taffeta®
Vodotěsná (5.000mm vodní 
sloupec), vodotěsné zipy, kapuce 
se stahovací šňůrkou, 2 boční kapsy
se zipem, tepelně svařované švy,
zadní strana ve tvaru rybího ocasu,
chemické čištění, chemické čištění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 72,-/Kč 1910,-

Alfred Men
NEOBLU 24.3176
Pánský krátký kabát
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% 210T polyester
Stojatý límec, knofíková léga s 1 
viditelným knoflíkem a 4 skrytými
knoflíky, 2 nastavitelná poutka na
knoflík na rukávech, zip s dvojitým
jezdcem a knoflíky, 2 přední kapsy
na knoflík, 1 rozparek na zádech,
větrná clona na knoflíky na zádech,
chemické čištění
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 84,-/Kč 2230,-

Alfred Women
NEOBLU 24.3177
Dámský krátký kabát
100% polyester, PU povlak, podšív-
ka: 100% 210T polyester
Knofíková léga s 1 viditelným
knoflíkem a 4 skrytými knoflíky, 2
nastavitelná poutka na knoflík na
rukávech, zip s dvojitým jezdcem a
knoflíky, 2 přední kapsy na knoflík,
chemické čištění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 84,-/Kč 2230,-



 K500 
Kariban | 20.K500

K732
Kariban | 20.K732

 Constance 
NEOBLU | 24.3168

 Camille 
NEOBLU | 24.3171

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

 K500
Kariban 20.K500
Šaty s krátkým rukávem
220g/m², 64% polyester, 34% 
viskóza, 2% elastan
Klasický vypasovaný střih, rozparek
a skrytý zip vzadu, strečová pod-
šívka pro větší pohodlí, francouzské 
velikosti, prosím převeďte podle
tabulky velikostí, chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 85,-/Kč 2250,-

K732
Kariban 20.K732
Pouzdrová sukně
220g/m², 64% polyester, 34% 
viskóza, 2% elastan
Rozparek a skrytý zip vzadu, 
strečová podšívka pro větší pohodlí, 
francouzské velikosti, chemické 
čištění, prosím převeďte podle
tabulky velikostí
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 60,-/Kč 1590,-

 Constance
NEOBLU 24.3168
Pouzdrová sukně
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr, podšívkovina: 100%
polyester Taffeta®
Elastický pas s poutky na opasek,
rozparek a skrytý zip vzadu, délka 
po kolena, chemické čištění
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 41,-/Kč 1080,-

Camille
NEOBLU 24.3171
Šaty s krátkým rukávem
280g/m², 74% polyester, 23% 
viskóza, 3% elastan
Skrytý zip vzadu, délka po kolena, 
chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1 € 46,50/Kč 1230,-



K740
Kariban | 20.K740

K741 
Kariban | 20.K741

 K742 
Kariban | 20.K742

K745
Kariban | 20.K745

K746 
Kariban | 20.K746

blue rinse

light charcoal

light khaki

beige

light charcoal

light khaki

beige

white

black

fi ne grey

camel

light khaki

beige

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

K740
Kariban 20.K740
Pánské chino kalhoty
244g/m², 98% bavlna-twill, 2% elastan,
enzymaticky prané
Poutka na opasek, zip a knoflík, 2 šikmé
boční kapsy včetně 1 kapsy na mince a 1
kapsy na lístky, 2 zadní kapsy s lemováním a 
zesílenými švy, speciální úprava pro dosažení 
efektu obnošení - možné individuální barev-
né odchylky, francouzské velikosti, prosím
převeďte podle tabulky velikostí
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 36,50/Kč 970,-

K741
Kariban 20.K741
Dámské chino kalhoty
244g/m², 98% bavlna-twill, 2% elastan,
enzymaticky prané
Poutka na opasek, zip a knoflík, 2 šikmé
boční kapsy, 2 zadní kapsy s lemováním a
zesílenými švy, 1 kapsa na lístek, speciální 
úprava pro dosažení efektu obnošení -
možné individuální barevné odchylky,
francouzské velikosti, prosím převeďte podle
tabulky velikostí
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

20 1 € 36,50/Kč 970,-

Džíny
390g/m², 99% bavlna-denim, 1% elastan
Poutka na opasek, zip s 1 kovovým knoflíkem, 2 našité zadní 
kapsy, 2 kapsy vpředu a 1 kapsa na lístky, švy v kontrastní 
barvě, francouzské velikosti, prosím převeďte podle tabulky
velikostí
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 29,50/Kč 780,-

Pánské kalhoty
140g/m², 100% bavlna popelín
Šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční kapsy včetně
1 kapsy na mince, 2 našité boční kapsy a 2 zadní kapsy s
patentkou, francouzské velikosti, prosím převeďte podle
tabulky velikostí
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 37,-/Kč 975,-

Dámské kalhoty
140g/m², 100% bavlna popelín
Šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční kapsy včetně 
1 kapsy na mince, 2 našité boční kapsy a 2 zadní kapsy s
patentkou, francouzské velikosti, prosím převeďte podle
tabulky velikostí
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 37,-/Kč 975,-



 Gustave Men 
NEOBLU | 24.3178

 Gustave Women 
NEOBLU | 24.3179

 Gabin Men 
NEOBLU | 24.3162

 Gabin Women 
NEOBLU | 24.3163

 Gaspard Men 
NEOBLU | 24.3180

 Gaspard Women 
NEOBLU | 24.3181

NEW NEW

NEW NEW

NEW NEW

deep black

deep khaki

night blue

deep black

anthracite 
gmelange

night blue

deep black

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

 Gustave Men
NEOBLU 24.3178
Pánské chino kalhoty
335g/m², 98% bavlna, 2% elastan,
kepr
Elastický pas s poutky na opasek,
zip a knoflík, 2 zadní kapsy s
lemováním, přední šikmé kapsy,
chemické čištění
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 –
52 – 54 – 56

20 1 € 44,-/Kč 1170,-

Gustave Women
NEOBLU 24.3179
Dámské chino kalhoty
335g/m², 98% bavlna, 2% elastan,
kepr
Elastický pas s poutky na opasek,
zip a knoflík, 2 zadní kapsy s
lemováním, přední šikmé kapsy,
chemické čištění
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

20 1 € 44,-/Kč 1170,-

 Gabin Men
NEOBLU 24.3162
Pánské oblekové kalhoty
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr
Elastický pas s poutky na opasek, 2
záševky na hýždích, zip a knoflík,
2 zadní kapsy s lemováním, přední 
šikmé kapsy, chemické čištění
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 –
52 – 54 – 58

10 1 € 42,-/Kč 1110,-

Gabin Women
NEOBLU 24.3163
Dámské oblekové kalhoty
204g/m², 66% polyester, 34% 
viskóza, kepr
Elastický pas s poutky na opasek, 2
záševky na hýždích, zip a knoflík,
2 zadní kapsy s lemováním, přední 
šikmé kapsy, chemické čištění
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 42,-/Kč 1110,-

 Gaspard Men
NEOBLU 24.3180
Pánské džíny
339g/m², 98% bavlna, 2% elastan,
denim
Rovný střih, poutka na opasek, zip a 
knoflík, 2 kapsy vpředu a 1 kapsa na
lístky, 2 zadní kapsy, matné kovové
knoflíky a nýty
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52 – 54

20 1 € 38,-/Kč 1005,-

Gaspard Women
NEOBLU 24.3181
Dámské džíny
339g/m², 98% bavlna, 2% elastan,
denim
Úzký střih, poutka na opasek, zip a
knoflík, 2 kapsy vpředu a 1 kapsa na
lístky, 2 zadní kapsy, matné kovové
knoflíky a nýty
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 38,-/Kč 1005,-



K755
Kariban | 20.K755

K756 
Kariban | 20.K75755666

 Jared Women
SOL'S | 25.2918

Jared Men 
SOL'S | 25.2917

Jules Women
SOL'S | 25.0142

 Jules Men 
SOL'S | 25.1424

light charcoal

light khaki

beige

black

creamy dark blue

french navy

white black

chestnut sunset pink

ultramarine french navy

white black

charcoal grey chestnut

kelly green poppy red

sunset pink ultramarine

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

K755
Kariban 20.K755
Pánské bermudy
140g/m², 100% bavlna popelín
Šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince, 2 našité boční 
kapsy a 2 zadní kapsy s patentkou, francouzské
velikosti, prosím převeďte podle tabulky velikostí
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

25 1 € 33,50/Kč 880,-

K756
Kariban 20.K756
Dámské bermudy
140g/m², 100% bavlna popelín
Šňůrka v pase, zip a patentka, 2 šikmé boční 
kapsy včetně 1 kapsy na mince, 2 našité boční 
kapsy a 2 zadní kapsy s patentkou, francouzské
velikosti, prosím převeďte podle tabulky velikostí
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

25 1 € 33,50/Kč 880,-

Jared Women
SOL'S 25.2918
Dámské saténové elastické kalhoty
228g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Těsný střih, poutka na opasek, 2 zadní kapsy s 
lemováním, přední šikmé kapsy, kapsa na lístek,
štítek TearAway, francouzské velikosti: prosím
převeďte podle velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 48,-/Kč 1280,-

Jared Men
SOL'S 25.2917
Pánské saténové elastické kalhoty
228g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Těsný střih, poutka na opasek, 2 zadní kapsy s 
lemováním, přední šikmé kapsy, kapsa na lístek,
štítek TearAway, francouzské velikosti: prosím
převeďte podle velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52

20 1 € 48,-/Kč 1280,-

Jules Women
SOL'S 25.0142
Dámské 7/8 kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Úzký střih, pevný pas s poutky na opasek, zip,
zadní zasunovací kapsa s krytem, pohodlné díky 
elastanu, francouzské velikosti: prosím převeďte 
podle velikostní tabulky, 7/8 délka
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 44,50/Kč 1180,-

Jules Men
SOL'S 25.1424
Pánské kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Úzký střih, pevný pas s poutky na opasek, zip, 2
boční kapsy s lemováním, zadní zasunovací kapsa
s krytem, pohodlné díky elastanu, francouzské
velikosti: prosím převeďte podle velikostní 
tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52

20 1 € 44,50/Kč 1180,-



 Tommy 
NEOBLU | 24.3200

 Teddy
NEOBLU | 24.3201

 Theo 
NEOBLU | 24.3202

 Teodor 
NEOBLU | 24.3203

KXKXXXBTIB E 
Kornrntex x | 76.BTIE

KXXTIETIE55
Korntex | 776.TIETIEE555555

KKXKKKXK TIEE88888 8 
Korntex | 76666..T.TIEE88

KXKXHKKK K
Korntex x | 77767 .KXXHXX K

 K859 
Kariban | 20.K859

 Gatsby 
SOL'S | 25.059888

NEW NEW NEW NEW

deep black

night blue

deep black

night bluenight blue night blue

deep black deep black

french navy

black

classic navy

white black grey silver champagne brown green lime green yellow gold orange red

dark red dark pink light pink pink dark violet violet pale violet light blue blue dark blue navy dark green
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kravata
120g/m², 100% polyester twill, podšívka: 
100% 210T polyester
Délka: 150cm, šířka: 7cm
onesize

50 1 € 11,60/Kč 305,-

Motýlek
146g/m², 100% polyester satén
Dá se snadno a rychle nasadit pomocí kovo-
vého háčku, již uvázaný
onesize

100 1 € 6,75/Kč 180,-

Kravata
100% polyester, pletenina, podšívka: 100% 
polyester
Rovný lem, délka: 142cm, šířka: 6,2cm
onesize

50 1 € 11,60/Kč 305,-

Kravata
126g/m², 100% polyester, žakár, podšívka: 
100% polyester
Délka: 150cm, šířka: 7cm
onesize

50 1 € 11,60/Kč 305,-

Motýlek
100% polyester satén
Pro slavnostní příležitosti, dá se snadno a rychle nasadit 
pomocí kovového háčku, již uvázaný
onesize

200 50 € 5,80/Kč 155,-

Úzká kravata
100% polyester satén
Délka: 156cm, šířka: 5cm
onesize

200 10 € 8,45/Kč 225,-

Klasická kravata
100% polyester satén
Délka: 145cm, šířka: 8cm
onesize

200 10 € 8,45/Kč 225,-

 KXHK
Korntex 76.KXHK
Kapesní čtverec
100% polyester satén
Jako doplněk k motýlku nebo kravatě, rozměry: 21x21cm
onesize

200 50 € 2,50/Kč 65,-

 K859
Kariban 20.K859
Motýlek
100% polyester
Dá se snadno a rychle nasadit pomocí kovového háčku, kepr,
nastavitelná velikost
onesize

80 1 € 8,40/Kč 220,-

 Gatsby
SOL'S 25.0598
Úzká kravata
100% polyester satén
Délka: 152cm, šířka: 5cm
onesize

200 1 € 12,60/Kč 335,-



 PR755050555
PPPremP ier | 3999939939.0750

PR740 
Premier | 39.0740

PR730330 
Premier | 3939.073.07300

 KP802 
Kariban K-Up | 20.0802

KP807 
Kariban K-Up | 20.0807

KP808 
Kariban K-Up | 20.0808

white black dark grey silver natural khaki chestnut mocha brown bottle

olive oasis green emerald lime apple aqua lemon sunfl ower orange terracotta

strawberry red red burgundy pink fuchsia hot pink aubergine purple rich violet lilac

light blue mid blue steel sapphire royal navy marine blue teal turquoise sage

white black grey silver khaki bottle

emerald gold orange red burgundy fuchsia

magenta purple mid blue royal navy turquoise

white black dark grey light grey lime

yellow red fuchsia royal blue navy black dark brown black cognac
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Saténová kravata „Colours“
100% polyester satén, tkaný
Úzký tvar, vhodné šátky položka č. 39.0730 a 39.0740,
rozměry: 144x8,5cm, lze prát v pračce, pratelné na 40°
onesize

72 12 € 12,80/Kč 340,-

Dámský šifonový šátek „Colours“
40g/m², 100% polyester šifón
Lehká dámská šála, vhodná kravata položka č. 39.0750, 
délka: 98cm, šířka: 16,5cm, ruční mytí
onesize

48 12 € 12,20/Kč 325,-

Dámská business šála
100% polyester, tkaný
Vhodné pro sítotisk, vhodná kravata položka č. 39.0750,
rozměry: 140x25cm, lze prát v pračce
onesize

48 12 € 14,10/Kč 375,-

Polyesterový pásek
100% polyester
Kovová spona tón v tónu, celková délka: 129cm, nastavitelná 
délka, šířka: 3,5cm
onesize

60 10 € 7,60/Kč 200,-

Klasický kožený opasek
100% italská useň s přírodním lícem
Opasek vyrobený v Itálii, celková délka: 125cm, lze libovolně
přizpůsobit velikost XS-XXL pomocí odnímatelné přezky,
šířka: 3cm, dodávka v bavlněném sáčku
onesize

40 5 € 40,-/Kč 1060,-

Klasický kožený opasek
100% italská kůže
Opasek vyrobený v Itálii, celková délka: 125cm, lze libovolně 
přizpůsobit velikost XS-XXL pomocí odnímatelné přezky,
šířka: 3,5cm, dodávka v bavlněném sáčku
onesize

40 5 € 42,50/Kč 1130,-



KXWWB
Korntex | 76.KWWB

black

Pracovní opasek
100% polyester
Kovová spona s klopou, lze zkrátit, Délka: 140cm
onesize

120 12 € 9,25/Kč 245,-
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 MB 6234 
Myrtle Beach | 03.6234

 JN 890 
James & Nicholson | 02.0890

 JN 889 
James & Nicholson | 02.0889

 JN 892 
James & Nicholson | 02.0892

 JN 891 
James & Nicholson | 02.0891

RECYCLED
POLYESTER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black carbon olive red dark royal navy

black carbon

olive red

dark royal navy

black carbon

olive red

dark royal navy

Workwear SOLID

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

MB 6234
Myrtle Beachy 03.6234
6 panelová pracovní kšiltovka - Solid
100% recyklovaný polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, laminované
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, látková páska v 
matné stříbrné barvě s kovovou sponou a očkem, reflexní prvky
(bez ochranné funkce)
onesize

144 24 € 9,90/Kč 260,-

Pánské pracovní polo - Solid
200g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Pletený límec a manžety, knoflíková léga se 3 knoflíky tón v
tónu, lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části, UV 
ochrana 50+, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 19,10/Kč 505,-

Dámské pracovní polo - Solid
200g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený límec a manžety, knoflíková 
léga se 4 knoflíky tón v tónu, lemování v kontrastní barvě v
přední a zadní části, UV ochrana 50+, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 19,10/Kč 505,-

Pánské pracovní tričko - Solid
160g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, manžety u krku s elastanem, lemování v kon-
trastní barvě v přední a zadní části, UV ochrana 50+, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 14,30/Kč 380,-

Dámské pracovní tričko - Solid
160g/m², 50% česaná prstencová bio bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, krční lemovka, manžety u krku s 
elastanem, lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části,
UV ochrana 50+, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 14,30/Kč 380,-



 JN 881 
James & Nicholson | 02.0881

 JN 883 
James & Nicholson | 02.0883

 JN 885 
James & Nicholson | 02.0885

 JN 882 
James & Nicholson | 02.0882

 JN 884 
James & Nicholson | 02.0884

 JN 886 
James & Nicholson | 02.0886

leichte Soft shellg t ft eeichte Soft sheleichte Softsheleichte Softsheleichte Softsheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft shel

leichte Soft shellleichte Soft shellg t ft eeichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft shelg t ft eg t ft eeichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft sheleichte Soft shel

Summer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellmer Soft mer Soft mer Soft mer Soft mer Soft mer Softmer Soft

Summer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellmer Soft mer Soft mer Soft mer Soft mer Soft mer Soft mer Soft 

Winter Soft shellWinter SoftshellWinter SoftshellWinter SoftshellWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shel

Winter Soft shellWinter Soft shellWinter Soft shellWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shel

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black carbon

olive red

dark royal navy

black carbon

olive red

dark royal navy

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

Pracovní softshellová lehká vesta - Solid
250g/m², 100% polyester, vnitřní strana: interlock
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
stojatý límec, elastický okraj na průramcích, plný podšitý zip 
s větrnou clonou a ochranou brady, YKK zipy, skryté knoflíky
a zipy, boční kapsy a vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s
volnou klopou pro snadné zušlechtění, různé vnitřní kapsy, 
prodloužená záda, robustní a odolný softshellový materiál, 
reflexní prvky (bez ochranné funkce) na kapsách, rameni a 
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 52,50/Kč 1395,-

Pracovní softshellová vesta - Solid
320g/m², 100% polyester, vnitřní podšívka: fleece
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h),
stojatý límec, elastický okraj na průramcích, plný podšitý zip 
s větrnou clonou a ochranou brady, YKK zipy, skryté knoflíky 
a zipy, boční kapsy a vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s
volnou klopou pro snadné zušlechtění, různé vnitřní kapsy, 
prodloužená záda, robustní a odolný softshellový materiál,
reflexní prvky (bez ochranné funkce) na kapsách, rameni a
na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 66,-/Kč 1750,-

Pracovní softshellová polstrovaná vesta - Solid
100% polyester, polstrování: 100% polyester, podšívka: 
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu, plný podšitý
zip s větrnou clonou a ochranou brady, YKK zipy, skryté
knoflíky a zipy, boční kapsy a vnitřní kapsa se zipem, náprsní 
kapsa s volnou klopou pro snadné zušlechtění, různé vnitřní 
kapsy, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na zádech, 
robustní a odolný softshellový materiál, reflexní prvky (bez 
ochranné funkce) na kapsách, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 76,50/Kč 2030,-

Pracovní softshellová lehká bunda - Solid
250g/m², 100% polyester, vnitřní strana: interlock
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h),
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, YKK zipy, skryté knoflíky a zipy, boční kapsy a vnitřní 
kapsa se zipem, náprsní kapsa s volnou klopou pro snadné
zušlechtění, různé vnitřní kapsy, prodloužená záda, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) na kapsách, rukávech, rameni 
a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 69,50/Kč 1840,-

Pracovní softshellová bunda - Solid
320g/m², 100% polyester, vnitřní podšívka: fleece
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h),
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta 
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, YKK zipy, skryté knoflíky a zipy, boční kapsy a vnitřní 
kapsa se zipem, náprsní kapsa s volnou klopou pro snadné
zušlechtění, různé vnitřní kapsy, prodloužená záda, robustní 
a odolný softshellový materiál, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) na kapsách, rukávech, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 85,-/Kč 2260,-

Pracovní softshellová polstrovaná bunda - Solid
100% polyester, polstrování: 100% polyester, podšívka: 
100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu, odnímatelná
nastavitelná kapuce, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní 
manžeta na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a
ochranou brady, YKK zipy, skryté knoflíky a zipy, boční kapsy
a vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s volnou klopou
pro snadné zušlechtění, různé vnitřní kapsy, prodloužená 
záda, přístup k zušlechtění na zádech, robustní a odolný
softshellový materiál, reflexní prvky (bez ochranné funkce) 
na kapsách, rukávech, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1   € 112,50/Kč 2985,-



 JN 888 
James & Nicholson | 02.0888

 JN 894 
James & Nicholson | 02.0894

 JN 893 
James & Nicholson | 02.0893

 JN 898 
James & Nicholson | 02.0898

 JN 897 
James & Nicholson | 02.0897

 JN 895 
James & Nicholson | 02.0895

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black carbon red dark royal navy

black carbon olive red dark royal navy

white melange/carbon black/black olive melange/black red melange/black dark royal melange/
ynavy navy/navy

black

carbon

olive

red

dark royal

navy

Workwear SOLID

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

Pracovní kabát - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Skrytá knoflíková léga s normálními knoflíky, 2 boční kapsy, 
náprsní kapsa s přihrádkou na pero, 3-tý šev odolný proti
roztržení, robustní a odolná směsová tkanina, melanžový 
vzhled, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 40,50/Kč 1080,-

Pánská pracovní pletená fleecová bunda - Solid
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec, válcované okraje, plný podšitý zip s ochranou
brady, YKK zipy, 2 boční kapsy se skrytým zipem, 2 vnitřní 
kapsy, melanžový vzhled, zdrsněná vnitřní strana, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) na zipu, rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 49,-/Kč 1305,-

Dámská pracovní pletená fleecová bunda - Solid
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, válcované okraje, plný
podšitý zip s ochranou brady, YKK zipy, 2 boční kapsy se
skrytým zipem, 2 vnitřní kapsy, melanžový vzhled, zdrsněná 
vnitřní strana, reflexní prvky (bez ochranné funkce) na zipu, 
rameni a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 49,-/Kč 1305,-

Pracovní mikina s 1/2 zipem - Solid
290g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, žebrované manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, YKK zip, lemování v kontrastní barvě v
přední a zadní části, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5  € 34,-/Kč 905,-

Pánská pracovní mikina - Solid
290g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, žebrované manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, YKK zipy, 2 boční kapsy se skrytým zipem, 
lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 37,-/Kč 985,-

Dámská pracovní mikina - Solid
290g/m², 70% česaná prstencová bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, žebrované manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, YKK zipy, 2 boční kapsy se skrytým zipem, 
lemování v kontrastní barvě v přední a zadní části, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 37,-/Kč 985,-



 JN 878 
James & Nicholson | 02.878M

 JN 879 
James & Nicholson | 02.879M

 JN 887 
James & Nicholson | 02.0887

 JN 880 
James & Nicholson | 02.0880

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black carbon

olive red

dark royal navy

black carbon

olive red

dark royal navy

black carbon red dark royal navy

black carbon olive

red dark royal navy

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

Pracovní kalhoty - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pružný pas s poutky na opasek, oblast kolen zesílená tka-
ninou Cordura®, YKK zipy, skryté knoflíky a zipy, zasouvací 
kapsy, různé kapsy na nářadí, 2 kapsy na zip, kapsa na 
pravítko a kapsa na pero vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa 
na mobilní telefon, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní 
a odolná směsová tkanina, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) na kapsách, přední a zadní straně, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu:
krátké 02.878S, střední 02.878M, dlouhé 02.878L, velikost 
62 Art.č. 02.878X 
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 64,50/Kč 1715,-

 JN 880
James & Nicholson 02.0880
Pracovní bermudy - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pružný pas s poutky na opasek, YKK zipy, skryté knoflíky a 
zipy, zasouvací kapsy, 2 kapsy na zip, kapsa na pravítko a
kapsa na pero vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa na mobil-
ní telefon, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní a odolná
směsová tkanina, reflexní prvky (bez ochranné funkce) na
kapsách, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, velikost 62 
Art.č. 02.880X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

20 1 € 45,50/Kč 1205,-

Pracovní kalhoty s laclem - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Nastavitelný lacl s elastickými popruhy, pružný pas s poutky
na opasek, oblast kolen zesílená tkaninou Cordura®, YKK
zipy, všechny knoflíky a zipy jsou zakryty, zasouvací kapsy, 
různé kapsy na nářadí, 3 kapsy na zip, kapsa na pravítko 
a kapsa na pero vyztužené tkaninou Cordura®, kapsa na
mobilní telefon, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní 
a odolná směsová tkanina, reflexní prvky (bez ochranné
funkce) na kapsách, přední a zadní straně, pratelné na 60°,
lze sušit v sušičce, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: 
krátké 02.879S, střední 02.879M, dlouhé 02.879L, velikost
62 Art.č. 02.879X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 74,50/Kč 1970,-

Pracovní overal - Solid
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Zesílená oblast kolen, skrytý 2-cestný zip, YKK zipy, 2 
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, 2 zadní kapsy s
klopou, kapsa na mobilní telefon, kapsa na pravítko, 1
kapsa na zip, 3-tý šev odolný proti roztržení, elastický lem a 
pohybový záhyb na zádech, přístup k zušlechtění v oblasti
hrudníku, robustní a odolná směsová tkanina, reflexní prvky
(bez ochranné funkce) na kapsách, ramenou, na zádech a 
nohavicích, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 92,50/Kč 2450,-



 MB 6574 
Myrtle Beach | 03.6574

 JN 827 
James & Nicholson | 02.0827

 JN 1824 
James & Nicholson | 02.1824

 JN 1823 
James & Nicholson | 02.1823

 JN 828 
James & Nicholson | 02.0828

 JN 1826 
James & Nicholson | 02.1826

 JN 1825 
James & Nicholson | 02.1825

NEW NEW

NEW NEW

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Workwear STRONG

white/car-
bon/black

black/car-
bon/white

dark green/
black/white

red/black/
white

navy/navy/
white

white/carbon black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

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

 MB 6574
Myrtle Beachy 03.6574
6 panelová pracovní kšiltovka - Strong
100% bavlna
Vhodná ke kolekci pracovních oděvů JN, polstrované potítko,
laminované přední panely, 6 4 obšité větrací otvory v kon-
trastní barvě, kovová spona v matné stříbrné barvě s drukem a 
kovovým očkem, materiály pro vysoké zatížení
onesize

144 24  € 9,30/Kč 245,-

Pracovní tričko - Strong
165g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, lemování a vsadky
v kontrastní barvě, regulující vlhkost a
rychleschnoucí, lehké a pohodlné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

50 1 € 16,40/Kč 435,-

Pánské pracovní tričko - Strong
180g/m², 50% česaná prstencová bio
bavlna, 50% recyklovaný polyester
Kulatý výstřih s elastanem, krční lemov-
ka, vsadky v kontrastní barvě na boku
a rameni, odolný materiál, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

10 5 € 14,30/Kč 380,-

Dámské pracovní tričko - Strong
180g/m², 50% česaná prstencová bio
bavlna, 50% recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih
s elastanem, krční lemovka, vsadky
v kontrastní barvě na boku a rameni,
odolný materiál, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 14,30/Kč 380,-

Pánské pracovní piqué polo - Strong
165g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál, pletený polokoši-
lový límec s pruhy v kontrastní barvě,
knoflíková léga se 3 knoflíky, lemování 
a vsadky v kontrastní barvě, regulující 
vlhkost a rychleschnoucí, lehké a po-
hodlné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

50 1 € 21,50/Kč 570,-

Pánské pracovní polo - Strong
200g/m², 50% česaná prstencová bio
bavlna, 50% recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený
polokošilový límec, knoflíková léga se
3 knoflíky tón v tónu, krční lemovka,
vsadky v kontrastní barvě na boku a
rameni, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

10 5 € 20,-/Kč 530,-

Dámské pracovní polo - Strong
200g/m², 50% česaná prstencová bio
bavlna, 50% recyklovaný polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený
polokošilový límec, knoflíková léga se
4 knoflíky tón v tónu, krční lemovka,
vsadky v kontrastní barvě na boku a
rameni, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 20,-/Kč 530,-



 JN 822 
James & Nicholson | 02.0822

 JN 845 
James & Nicholson | 02.0845

 JN 825 
James & Nicholson | 02.0825

 JN 821 
James & Nicholson | 02.0821

 JN 844 
James & Nicholson | 02.0844

 JN 824 
James & Nicholson | 02.0824

leichter Jackenstoff g t ac et ab ceichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoffichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackensto

leichter Jackenstoff leichter Jackenstoffg t ac et ab ceichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoffichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackensto

Summer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft she

Summer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft she

Winter Soft shellWinter SoftshellWinter SoftshellWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shel

Winter Soft shellWinter SoftshellWinter SoftshellWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shel

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/carbon black/black* black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

white/carbon black/black* black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

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

Pracovní vesta - Strong
260g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna, vsadky:
100% polyamid
Stojatý límec s fleecovou vnitřní stranou, oblast ramen zesí-
lená tkaninou Cordura®, plný podšitý zip s větrnou clonou,
boční kapsy, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, velké větrací otvory na zádech, robustní a odolná 
směsová tkanina, reflexní prvky (bez ochranné funkce) v
přední a zadní části, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 62,50/Kč 1650,-

Pracovní vesta - Strong
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná (2.000g/m² za 24h), stojatý límec, oblast ramen
zesílená tkaninou Cordura®, podšitý zip s větrnou clonou,
vnitřní kapsa, boční kapsy a náprsní kapsa se zipem, robustní 
softshellový materiál, reflexní prvky (bez ochranné funkce) 
na průramcích a zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 66,-/Kč 1750,-

Pracovní zimní softshellová vesta - Strong
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu, oblast
ramen zesílená tkaninou Cordura®, plný podšitý zip s větrnou
clonou, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa se zipem,
náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní telefon,
přístup k zušlechtění na zádech, reflexní prvky (bez ochranné 
funkce) na přední a zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

2020 11 € 74,50/Kč 1970,-€ 74,50/Kč 1

Pracovní bunda - Strong
260g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna, vsadky: 
100% polyamid
Stojatý límec s fleecovou vnitřní stranou, oblast ramen 
zesílená tkaninou Cordura®, vnitřní oteplovací manžety na
rukávech, plný podšitý zip s větrnou clonou, boční kapsy, 
náprsní kapsy, velké větrací otvory na zádech, robustní a
odolná směsová tkanina, reflexní prvky (bez ochranné funk-
ce), pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 70,-/Kč 1850,-

Pracovní letní softshellová bunda - Strong
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná (2.000g/m² za 24h), stojatý límec, oblast ramen
zesílená tkaninou Cordura®, podšitý zip s větrnou clonou,
vnitřní kapsa, boční kapsy a náprsní kapsa se zipem, robustní 
softshellový materiál, reflexní prvky (bez ochranné funkce) 
na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 85,-/Kč 2260,-

Pracovní zimní softshellová bunda - Strong
320g/m², 100% polyester, vsadky: 100% polyamid
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu, odnímatelná 
nastavitelná kapuce, oblast ramen zesílená tkaninou Cordu-
ra®, vnitřní oteplovací manžety na rukávech, plný podšitý zip 
s větrnou clonou, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa
se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, přístup k zušlechtění na zádech, reflexní prvky (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 97,-/Kč 2575,-

* tato barva není k dispozici pro 02.0822

* tato barva není k dispozici pro 02.0821



 JN 856 
James & Nicholson | 02.0856

 JN 855 
James & Nicholson | 02.0855

 JN 842 
James & Nicholson | 02.0842

 JN 841 
James & Nicholson | 02.0841

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/carbon black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon carbon/black stone/black dark green/black red/black royal/navy navy/navy

Workwear STRONG

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

Pánská pracovní fleecová vesta - Strong
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
se zipem, elastické softshellové vložky v kontrastní barvě na
stranách, snadno udržovatelný, protižmolkovací mikrofleece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 33,50/Kč 890,-

Dámská pracovní fleecová vesta - Strong
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, podšitý zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy se zipem, elastické softshellové vložky 
v kontrastní barvě na stranách, snadno udržovatelný, proti-
žmolkovací mikrofleece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1  € 33,50/Kč 890,-

Pánská pracovní mikrofleecová bunda - Strong
280g/m², 100% polyester, protižmolkový mikrofleece
Stojatý límec, podšitý zip s ochranou brady, 2 boční kapsy a 
1 kapsa na rukávu se zipem, elastické softshellové vložky v
kontrastní barvě na rukávech a po stranách
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

25 1  € 40,50/Kč 1080,-

Dámská pracovní mikrofleecová bunda - Strong
280g/m², 100% polyester, protižmolkový mikrofleece
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, podšitý zip s ochranou
brady, 2 boční kapsy a 1 kapsa na rukávu se zipem, elastické 
softshellové vložky v kontrastní barvě na rukávech a po
stranách
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1  € 40,50/Kč 1080,-



 JN 835 
James & Nicholson | 02.0835

 JN 832 
James & Nicholson | 02.832M

 JN 833 
James & Nicholson | 02.0833

 JN 834 
James & Nicholson | 02.0834

 JN 1832 
James & Nicholson | 02.132L

 JN 1833 
James & Nicholson | 02.133L

NEW NEW

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

Workwear STRONG

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/black red/black

royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/black red/black

royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/black red/black

royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/black red/black

royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/black red/black

royal/navy navy/navy

white/carbon black/carbon

carbon/black stone/black

dark green/black red/black

royal/navy navy/navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní kraťasy - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid
Elastický pas s poutky na opasek, 2 kapsy na zip, kapsy
vyztužené tkaninou Cordura®, různé kapsy a kapsy na nářadí,
robustní 3-tý šev, vylepšené provedení, pratelné na 60°, 
velikost 62 Art.č. 02.835X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 41,50/Kč 1100,-

Pracovní kalhoty - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid 
Cordura®
Elastický pas s poutky na opasek, polstrované kapsy na
kolenách vyztužené tkaninou Cordura®, 2 kapsy na zip, různé 
kapsy a kapsy na nářadí, vhodné chrániče kolen pol. JN823, 
robustní tkanina, reflexní prvky (bez ochranné funkce) 
vpředu a vzadu, pratelné na 60°, k dispozici ve 3 délkách, ve 
webshopu: krátké [Style1], střední [Style2], dlouhé [Style3],
velikost 62 Art.č. 02.832X
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 63,-/Kč 1665,-

Pracovní kalhoty s laclem - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid 
Cordura®
Nastavitelný lacl s elastickými popruhy, elastický pas s poutky 
na opasek, polstrované kapsy na kolenách vyztužené tkani-
nou Cordura®, 2 kapsy na zip, různé kapsy a kapsy na nářadí,
robustní 3-tý šev, vylepšené provedení, reflexní prvky (bez
ochranné funkce) vpředu a vzadu, pratelné na 60°, velikost 
62 Art.č. 02.833X 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1   € 73,-/Kč 1935,-

Pracovní 3/4 kalhoty - Strong
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna, lem: 100% polyamid
Elastický pas s poutky na opasek, polstrované kapsy na
kolenách vyztužené tkaninou Cordura®, různé kapsy a kapsy 
na nářadí, robustní 3-tý šev, vylepšené provedení, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) vzadu, pratelné na 60°, velikost 
62 Art.č. 02.834X 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

10 1  € 57,-/Kč 1505,-

Pracovní kalhoty „Modern Style“ - Strong
260g/m², vnější látka: 65% recyklovaný polyester, 32% bio 
bavlna, 3% elastan, lem: 100% polyamid
Úzký střih, pružný pas s poutky na opasek, YKK zipy, 
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, polstrované kapsy na
kolenách vyztužené tkaninou Cordura®, 2 kapsy na zip, kapsa
na mobilní telefon, kapsa na pravítko, přihrádka na pero, 3-tý
šev odolný proti roztržení, robustní a odolný materiál, elas-
tický materiál, reflexní prvky (bez ochranné funkce), pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 64 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

10 1 € 72,-/Kč 1905,-

Pracovní kalhoty s laclem - Strong
260g/m², vnější látka: 65% recyklovaný polyester, 32% bio 
bavlna, 3% elastan, lem: 100% polyamid
Nastavitelný lacl s elastickými popruhy, pružný pas s poutky
na opasek, YKK zipy, zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí,
polstrované kapsy na kolenách vyztužené tkaninou Cordura®,
prostorná kapsa se zipem uvnitř na laclu, 3-tý šev odolný
proti roztržení, reflexní prvky (bez ochranné funkce), pratel-
né na 60°, lze sušit v sušičce
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

10 1 € 86,50/Kč 2285,-



 JN 860 
James & Nicholson | 02.0860

 JN 859 
James & Nicholson | 02.0859

 JN 858 
James & Nicholson | 02.0858

 JN 857 
James & Nicholson | 02.0857

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/royal black/lime green carbon/red brown/stone dark green/
gorange red/navy royal/white navy/turquoise

white/royal black/lime green carbon/red brown/stone dark green/
gorange red/navy royal/white navy/turquoise

Workwear COLOR

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

Pánské pracovní tričko - Color
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, manžety u krku s elastanem, vsadky v
kontrastní barvě na boku a rameni, lemování na přední části
ramen, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10   € 14,30/Kč 380,-

Dámské pracovní tričko - Color
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, krční lemovka, manžety u krku s 
elastanem, vsadky v kontrastní barvě na boku a rameni,
lemování na přední části ramen, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 14,30/Kč 380,-

Pánské pracovní piqué polo - Color
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, knoflí-
ková léga se 3 knoflíky, krční lemovka, pruhy v kontrastní 
barvě na límci, vsadky v kontrastní barvě na boku a rameni,
lemování na přední části ramen, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10   € 20,-/Kč 530,-

Dámské pracovní piqué polo - Color
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový límec a manže-
ty na rukávech, knoflíková léga se 4 knoflíky, krční lemovka,
pruhy v kontrastní barvě na límci, vsadky v kontrastní barvě 
na boku a rameni, lemování na přední části ramen, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10   € 20,-/Kč 530,-



 JN 850 
James & Nicholson | 02.0850

 JN 852 
James & Nicholson | 02.0852

 JN 854 
James & Nicholson | 02.0854

 JN 849 
James & Nicholson | 02.0849

 JN 851 
James & Nicholson | 02.0851

 JN 853 
James & Nicholson | 02.0853

leichter Jackenstoff g t ac et ab ceichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoffichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackensto

leichter Jackenstoff leichter Jackenstoff g t ac et ab ceichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoff eichter Jackenstoff ichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackenstoichter Jackensto

Summer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft she

Summer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellSommer Soft shellommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft sheommer Soft she

Winter Soft shellWinter SoftshellWinter SoftshellWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shel

Winter Soft shellWinter Soft shellWinter Soft shellWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shelWinter Soft shel

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/royal black/lime green

brown/stone dark green/
gorange

red/navy carbon/red

royal/white navy/turquoise

white/royal black/lime green

carbon/red brown/stone

dark green/
gorange red/navy

royal/white navy/turquoise

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

Pracovní vesta - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu 
elastanu, vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu,
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté
knoflíky a zipy, náprsní kapsa s klopou a suchým zipem, boč-
ní kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa se zipem, uvnitř kapsa
na mobilní telefon, elastické lehké kvalitní plátno, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce) v přední a zadní části, pratelné
na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 50,50/Kč 1330,-

Pracovní letní softshellová vesta - Color
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h),
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta 
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, zakryté knoflíky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a
vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa
na mobilní telefon, prodloužená záda, robustní a odolný
softshellový materiál, reflexní prvky (bez ochranné funkce)
na přední a zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 60,-/Kč 1590,-

Pracovní zimní softshellová vesta - Color
320g/m², vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyester, polstrování: 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu, ergonomicky
tvarované rukávy, vnitřní oteplovací manžety na rukávech, 
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté 
knoflíky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa
se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na zádech, 
robustní a odolný softshellový materiál, reflexní prvky (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 72,-/Kč 1905,-

Pracovní bunda - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu 
elastanu, vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu,
ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta na rukávu, 
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté 
knoflíky a zipy, náprsní kapsa s klopou a suchým zipem,
boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa se zipem, uvnitř 
kapsa na mobilní telefon, elastické lehké kvalitní plátno, re-
flexní prvky (bez ochranné funkce) na rukávech a na zádech,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 69,50/Kč 1840,-

Pracovní letní softshellová bunda - Color
320g/m², 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h),
stojatý límec, ergonomicky tvarované rukávy, vnitřní manžeta 
na rukávu, plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou
brady, zakryté knoflíky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a
vnitřní kapsa se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa
na mobilní telefon, prodloužená záda, robustní a odolný
softshellový materiál, reflexní prvky (bez ochranné funkce)
na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

20 1 € 81,50/Kč 2160,-

Pracovní zimní softshellová bunda - Color
320g/m², vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyester, polstrování: 100% polyester
Větruodolná a vodoodpudivá (2.000mm vodní sloupec),
prodyšná a propustná pro vodní páry (2.000g/m² za 24h), 
vnitřní strana stojatého límce z měkkého fleecu, ergonomicky
tvarované rukávy, vnitřní oteplovací manžety na rukávech, 
plný podšitý zip s větrnou clonou a ochranou brady, zakryté 
knoflíky a zipy, boční kapsy, náprsní kapsa a vnitřní kapsa
se zipem, náprsní kapsa s klopou, uvnitř kapsa na mobilní 
telefon, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na zádech, 
robustní a odolný softshellový materiál, reflexní prvky (bez 
ochranné funkce) na rukávech a na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 96,-/Kč 2540,-



 JN 868 
James & Nicholson | 02.0868

 JN 870 
James & Nicholson | 02.0870

 JN 869 
James & Nicholson | 02.0869

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black/lime green

carbon/red

brown/stone

dark green/orange

red/navy

royal/white

navy/turquoise

Workwear COLOR

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

 JN 868
James & Nicholson 02.0868
Pracovní mikina s 1/2 zipem - 
Color
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Žebrované manžety na okraji rukávů 
a spodní lem s elastanem, vsadky v
kontrastní barvě na boku a rameni, 
lemování na přední části ramen,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 34,-/Kč 905,-

JN 870
James & Nicholson 02.0870
Pánská pracovní mikina - Color
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Žebrované manžety na okraji rukávů 
a spodní lem s elastanem, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, vsadky v 
kontrastní barvě na boku a rameni, 
lemování na přední části ramen,
zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 37,-/Kč 985,-

JN 869
James & Nicholson 02.0869
Dámská pracovní mikina - Color
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce vypasovaný střih, žebrované 
manžety na okraji rukávů a spodní 
lem s elastanem, 2 boční kapsy se
skrytým zipem, vsadky v kontrastní 
barvě na boku a rameni, lemování 
na přední části ramen, zdrsněná
vnitřní strana, pratelné na 60°, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 5 € 37,-/Kč 985,-



 JN 872 
James & Nicholson | 02.0872

 JN 847 
James & Nicholson | 02.847M

 JN 848 
James & Nicholson | 02.0848

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white/royal black/lime green

carbon/red brown/stone

dark green/orange red/navy

royal/white navy/turquoise

white/royal black/lime green brown/stone dark green/
gorange

red/navy carbon/red royal/white navy/turquoise

white/royal

black/lime green

brown/stone

dark green/
gorange

red/navy

carbon/red

royal/white

navy/turquoise

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

Pracovní bermudy - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu elasta-
nu, pružný pas s poutky na opasek, zakryté knoflíky a zipy,
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, kapsa na pravítko,
kapsa na mobilní telefon a kapsa na pero, 3-tý šev odolný 
proti roztržení, elastické lehké kvalitní plátno, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce, velikost 62 Art.č. 02.872X
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60

20 1 € 43,-/Kč 1140,-

Pracovní kalhoty - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu elasta-
nu, pružný pas s poutky na opasek, zakryté knoflíky a zipy,
zasouvací kapsy, různé kapsy na nářadí, kapsa na pravítko,
kapsa na mobilní telefon a kapsa na pero, 3-tý šev odolný
proti roztržení, elastické lehké kvalitní plátno, reflexní prvky
(bez ochranné funkce) na přední a zadní straně, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce, k dostání ve 2 délkách: krátké 
02.847S, normální 02.847M, velikost 62 Art.č. 02.847X 
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
– 58 – 60 – 62

20 1 € 62,50/Kč 1650,-

Pracovní kalhoty s laclem - Color
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Pohodlné nošení díky ergonomickému střihu a podílu 
elastanu, nastavitelný lacl s elastickými popruhy, pružný pas
s poutky na opasek, zakryté knoflíky a zipy, zasouvací kapsy, 
různé kapsy na nářadí, kapsa na pravítko, kapsa na mobilní 
telefon a kapsa na pero, prostorná kapsa se zipem uvnitř na 
laclu, 3-tý šev odolný proti roztržení, elastické lehké kvalitní 
plátno, reflexní prvky (bez ochranné funkce) na přední a
zadní straně, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, velikost 62 
Art.č. 02.848X 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

20 1 € 72,-/Kč 1900,-



JNNNNN 838 8
Jamem s & s & Nicholson | 02.0838

 JN 837
James & Nicholson | 02.0837

JN 868668686866666
James & Nicholson | 02.0866

JNN 865
James && && Nicholson | 02.08656565655

JNJNNJNN 830
James & Nicholson | 02.0830

JNJNJNJN 82282282229
James & NNichN olson | 02.0829

Polyester/Baumwolle Polyester/Baumwolle
MischgewebeMischgewebe

olyester/Baumwololyester/Baumwololyester/Baumwoolyester/Baumwo
MischgewebeMischgewebeMischgewebeMischgewebe

yester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumw
c ge ebsc ge esc ge eMischgewebMischgewebMischgewebMischgewebMischgewebMischgewebMischgeweb

Polyester/Baumwolle Polyester/Baumwolle
MischgewebeMischgewebe

olyester/Baumwololyester/Baumwololyester/Baumwoolyester/Baumwo
MischgewebeMischgewebeMischgewebeMischgewebe

yester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumwyester/Baumw
c ge ebc ge ec ge eMischgewebMischgewebMischgewebMischgewebMischgewebMischgewebMischgeweb

white

black

carbon

dark grey

grey heather

stone

brown

dark green

lime green

orange

gold yellow

red

wine

aqua

royal

navy

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

 JN 838
James & Nicholson 02.0838
Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Krční lemovka, manžety u krku s elastanem, 
směs materiálů pro optimální zachování tvaru 
a odolnost proti praní, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 10 € 11,90/Kč 315,-

 JN 837
James & Nicholson 02.0837
Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, ženský výstřih do V,
krční lemovka, manžety u krku s elastanem, 
směs materiálů pro optimální zachování tvaru 
a odolnost proti praní, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

100 10 € 11,90/Kč 315,-

 JN 866
James & Nicholson 02.0866
Pánské pracovní polo s náprsní kapsou, 
dlouhý rukáv
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga
se 3 knoflíky, krční lemovka, volná etiketa na
krku pro snadný potisk a výšivku, manžety
na rukávech s elastanem, náprsní kapsa s
klopou a knoflíkem, volná náprsní kapsa pro 
snadné zušlechtění, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 10 € 22,80/Kč 605,-

 JN 865
James & Nicholson 02.0865
Dámské pracovní polo s náprsní kapsou,
dlouhý rukáv
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový 
límec, knoflíková léga se 4 knoflíky, krční 
lemovka, volná etiketa na krku pro snadný
potisk a výšivku, manžety na rukávech
s elastanem, náprsní kapsa s klopou a
knoflíkem, volná náprsní kapsa pro snadné
zušlechtění, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 22,80/Kč 605,-

 JN 830
James & Nicholson 02.0830
Pánské pracovní piqué polo
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga
se 3 knoflíky, krční lemovka, volná etiketa
na krku pro snadný potisk a výšivku, pletené 
manžety na rukávech, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce, optimální zachování tvaru a 
odolnost proti praní
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 10 € 20,-/Kč 530,-

 JN 829
James & Nicholson 02.0829
Dámské pracovní piqué polo
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga
se 4 knoflíky, krční lemovka, volná etiketa
na krku pro snadný potisk a výšivku, pletené 
manžety na rukávech, boční rozparky, pra-
telné na 60°, lze sušit v sušičce, optimální 
zachování tvaru a odolnost proti praní
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 20,-/Kč 530,-



 JN 840 
James & Nicholson | 02.0840

 JN 831 
James & Nicholson | 02.0831

 JN 836 
James & Nicholson | 02.0836

JJNJJ 84466
JameameamemeJames & Nichicholsools n | 02.002.002.02.00 8466666

JNNN 868686867 7
James &s & &s & Nichhhholsolson | 02.002.08678678686786

JNJJ 888788 444444
Jamememes & s &s & NiNichNichhhNi ollololson | 02.0874

 JN 8887878 33
James && & & & NichNi olsoolsos n | n n | 02.002.002 02 873873873873
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Žebrované manžety na krku, rukávech a lemu, odolný 
materiál, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 25,20/Kč 670,-

Pracovní mikina s 1/2 zipem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Elastické žebrované manžety na okraji rukávů a na spodním
lemu, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 34,-/Kč 905,-

Mikina se stojáčkem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Stojatý límec, elastické žebrované manžety na rukávech a
v pase, 2 boční kapsy se skrytým zipem, zdrsněná vnitřní 
strana, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 37,50/Kč 990,-

Pánské pracovní polo s náprsní kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Pletený límec, knoflíková léga se 3- knoflíky, 
krční lemovka, volná etiketa na krku pro
snadný potisk a výšivku, pletené manžety
na rukávech, náprsní kapsa s klopou a
knoflíkem, volná náprsní kapsa pro snadné
zušlechtění, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 10 € 20,40/Kč 540,-

Dámské pracovní polo s náprsní kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový 
límec a manžety na rukávech, knoflíková léga
se 4 knoflíky, krční lemovka, volná etiketa 
na krku pro snadný potisk a výšivku, náprsní 
kapsa s klopou a knoflíkem, volná náprsní 
kapsa pro snadné zušlechtění, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 20,40/Kč 540,-

Pánské pracovní polo z bio bavlny
200g/m², 50% česaná prstencová bio
bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga
se 3 knoflíky, krční lemovka, pletené manžety 
na rukávech, pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 1 € 20,-/Kč 530,-

Dámské pracovní polo z bio bavlny
200g/m², 50% česaná prstencová bio
bavlna, 50% polyester
Pletený polokošilový límec, knoflíková léga
se 4 knoflíky, krční lemovka, pletené manžety
na rukávech, boční rozparky, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 1 € 20,-/Kč 530,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1802
James & Nicholson 02.1802
Pánské pracovní elastické tričko z bio 
bavlny - Solid
180g/m², 95% česaná prstencová bio bavl-
na, 5% elastan, grey heather: 85% bavlna,
10% viskóza, 5% elastan
Kulatý výstřih, krční lemovka, manžety u 
krku s elastanem, UV ochrana 50+, lze sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 5 € 15,60/Kč 415,-

JN 1801
James & Nicholson 02.1801
Dámské pracovní elastické tričko z bio
bavlny - Solid
180g/m², 95% česaná prstencová bio bavl-
na, 5% elastan, grey heather: 85% bavlna,
10% viskóza, 5% elastan
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, krční 
lemovka, manžety u krku s elastanem, UV
ochrana 50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 15,60/Kč 415,-

JN 1804
James & Nicholson 02.1804
Pánské pracovní elastické tričko s dlou-
hým rukávem z bio bavlny - Solid
180g/m², 95% česaná prstencová bio bavl-
na, 5% elastan, grey heather: 85% bavlna,
10% viskóza, 5% elastan
Kulatý výstřih, krční lemovka, manžety u 
krku s elastanem, UV ochrana 50+, lze sušit
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 5 € 19,10/Kč 505,-

JN 1803
James & Nicholson 02.1803
Dámské pracovní elastické tričko z bio
bavlny s dlouhým rukávem - Solid
180g/m², 95% česaná prstencová bio bavl-
na, 5% elastan, grey heather: 85% bavlna,
10% viskóza, 5% elastan
Lehce vypasovaný střih, kulatý výstřih, krční 
lemovka, manžety u krku s elastanem, UV
ochrana 50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 19,10/Kč 505,-

JN 1806
James & Nicholson 02.1806
Pánské pracovní elastické polo z bio
bavlny - Solid
210g/m², 94% česaná prstencová bio bavl-
na, 5% elastan, grey heather: 84% bavlna,
10% viskóza, 6% elastan
Pletený polokošilový límec a manžety na
rukávech, knoflíková léga se 3 knoflíky tón
v tónu, boční rozparky, UV ochrana 50+, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

50 5 € 21,50/Kč 570,-

JN 1805
James & Nicholson 02.1805
Dámské pracovní elastické polo z bio 
bavlny - Solid
210g/m², 94% česaná prstencová bio bavl-
na, 6% elastan, grey heather: 84% bavlna,
10% viskóza, 6% elastan
Lehce vypasovaný střih, pletený polokošilový 
límec a manžety na rukávech, knoflíková
léga se 4 knoflíky tón v tónu, boční rozparky, 
UV ochrana 50+, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 21,50/Kč 570,-



JNJNJNJNNNJN 1818118181881 070
JameJameJameJameees s s &&&&s & s Nicholson | 02.1807

JNJJJNJNJNN 11111811 08 
JameJJameJamemeJ s &s &s &s & NichNNN olson | 02.1808

 JN 839 
James & Nicholson | 02.0839

JNJNJNJNJNJNJN 181818818181810101010101
JameJameJameJameJameJameJamJam s &s &s & s &s &&&s & s && NichNichNichNichNiNiNichNichc olsoolsolsoolsoolsoolsoolsoolsoolson nnnn |nnnn 02.18108111

JNJJNJNJN 181818880009 09 009
JameJameJameJameJames &s &s &s &&& Nichcchhoolsoolsoolson | n | n | 02.0202.102.180980980980980

NEW

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white

black

carbon

grey heather

brown

olive

dark green

red

royal

dark royal

navy

white

black

carbon

grey heather

brown

olive

dark green

red

royal

dark royal

navy

white black

dark grey carbon

grey heather stone

brown dark green

lime green gold yellow

orange red

wine aqua

royal navy

turquoise

black

dark melange

light melange

navy

335

Ba
by

, T
ow

el
s &

Un
de

rw
ea

r
Ca

ps
 &

 H
at

s
Ac

ce
ss

or
ie

s
W

or
kw

ea
r

JA
M

ES
 &

 N
IC

H
O

LS
O

N

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

JN 1807
James & Nicholson 02.1807
Dámské pracovní tričko z 
bio bavlny - Solid
160g/m², 50% česaná
prstencová bio bavlna, 50%
polyester
Lehce vypasovaný střih, 
výstřih do V, krční lemovka, 
manžety u krku s elastanem,
odolný materiál, snadná péče, 
pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

50 5€ 13,20/Kč 350,-

JN 1808
James & Nicholson 02.1808
Pánské pracovní tričko z 
bio bavlny - Solid
160g/m², 50% česaná
prstencová bio bavlna, 50%
polyester
Kulatý výstřih, krční lemovka, 
manžety u krku s elastanem,
odolný materiál, snadná péče, 
pratelné na 60°, lze sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 13,20/Kč
350,-

Pracovní mikina s kapucí a polovičním zipem z bio bavlny
290g/m², 70% česaná prstencová bio bavlna, 30% polyester
2-vrstvá kapuce s elastickou, nastavitelnou šňůrkou, žebro-
vané manžety na okraji rukávů a spodní lem s elastanem,
YKK zip, zdrsněná vnitřní strana, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

10 1 € 36,-/Kč 950,-

Pánská pracovní mikina Doubleface - Solid
380g/m², 55% polyester, 45% bavlna
2-vrstvá konstrukce, vnitřní strana: fleece, vnější strana:
žerzejová látka, stojatý límec, elastické manžety na rukávech
a spodním lemu, YKK zipy, klokaní kapsa se skrytými zipy, 
reflexní přední zip (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

25 1 € 45,-/Kč 1195,-

Dámská pracovní bunda - Solid
380g/m², 55% polyester, 45% bavlna
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvá konstrukce, vnější strana: 
žerzejová látka, vnitřní strana: fleece, stojatý límec, elastické 
manžety na rukávech a spodním lemu, YKK zipy, klokaní kap-
sa se skrytými zipy, reflexní přední zip (bez ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 45,-/Kč 1195,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 MB 6621
Myrtle Beachy 03.6621
6 panelová pracovní kšiltovka - 
Strong
65% polyester, 35% bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, pol-
strované potítko, zesílený přední 
panel, 6 obšitých větracích otvorů,
zapínání na sponu v matné stříbrné
barvě, robustní směsová tkanina
onesize

144 24 € 7,40/Kč 195,-

MB 6235
Myrtle Beachy 03.6235
6 panelová pracovní kšiltovka 
- Color
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstro-
vané potítko, laminované přední 
panely, 6 obšitých větracích otvorů,
zapínání na sponu v matné stříbrné
barvě s kovovým očkem, odolný
materiál, UV ochrana 50+
onesize

144 24 € 8,40/Kč 220,-

Pánské pracovní tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Střih zaručuje optimální volnost pohybu, krční lemovka,
dvojité švy, odolný materiál, tvarově stabilní, bílá pratelná na 
95°, lze sušit v sušičce, barevné pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

100 10 € 14,40/Kč 380,-

Dámské pracovní tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, single jersey
Lehce vypasovaný střih, střih zaručuje optimální volnost 
pohybu, krční lemovka, dvojité švy, odolný materiál, tvarově 
stabilní, bílá pratelná na 95°, lze sušit v sušičce, barevné
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 14,40/Kč 380,-

Pánské tričko s náprsní kapsou
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Kulatý výstřih s elastanem, krční lemovka, prošívaná náprsní 
kapsa, dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích, tvarově
stabilní, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 10,20/Kč 270,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Piqué polo s náprsní kapsou
200g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Pletený polokošilový límec a manžety na rukávech, knoflíky
tón v tónu, prošívaná náprsní kapsa, dvojité švy na ramenou
a průramcích, boční rozparky, jemné piqué, tvarově stabilní,
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 17,40/Kč 460,-

Pracovní piqué polo
190g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pletený polokošilový límec, krční lemovka, knoflíky tón v
tónu, dvojité švy na ramenou, výstřihu a průramcích, boční 
rozparky, odolný materiál, snadná péče, pratelné na 60°, lze 
sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 14,30/Kč 380,-

Mikina s náprsní kapsou
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Krční lemovka a vsadka ve tvaru půlměsíce na krku, manžety 
s elastanem, robustní dvojité švy na výstřihu a průramcích,
ramenou a v pase, 3-vrstvá kvalitní teplákovina, zdrsněná 
vnitřní strana, tvarově stabilní, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 25,90/Kč 685,-

 JN 801
James & Nicholson 02.0801
Pánské pracovní piqué polo z těžké bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Střih zaručuje optimální volnost pohybu, pletený polokošilový
límec a manžety na rukávech, krční lemovka, dvojité švy, tva-
rově stabilní, bílá pratelná na 95°, lze sušit v sušičce, barevné 
pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 19,60/Kč 520,-

 JN 803
James & Nicholson 02.0803
Dámské pracovní piqué polo z těžké bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bavlna
Lehce vypasovaný střih, střih zaručuje optimální volnost
pohybu, pletený polokošilový límec a manžety na rukávech,
krční lemovka, dvojité švy, tvarově stabilní, bílá pratelná na 
95°, lze sušit v sušičce, barevné pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 19,60/Kč 520,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 877
James & Nicholson 02.877M
Pracovní cargo kalhoty - Solid
280g/m², 64% polyester, 33% bavlna, 3% elastan
Pas s poutky na opasek, YKK zip, 2 zasouvací kapsy, 2 cargo 
kapsy s kapsou na pravítko, 2 zadní kapsy, kapsa na mobilní te-
lefon, přihrádka na pero, 3-tý šev odolný proti roztržení, robustní 
a odolná směsová tkanina s povlakem BIONIC-FINISH®ECOO, 
k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 02.877S, střední 
02.877M, dlouhé 02.877L, velikost 62 Art.č. 02.877X 
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 60,-/Kč 1590,-

JN 1812
James & Nicholson 02.112L
Pracovní elastické kalhoty
260g/m², vnější látka: 65% recyklovaný polyester, 32% bio
bavlna, 3% elastan, vnější látka 2: 94% polyamid, 6% elastan,
lem: 100% polyamid
Úzký střih, poutka na opasek, YKK zipy, zasouvací kapsy, různé
kapsy na nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené 
tkaninou Cordura®, kapsy vyztužené tkaninou Cordura®, 3-tý 
šev odolný proti roztržení, robustní a odolná směsová tkanina,
vysoký komfort při nošení díky elastickým vložkám, pratelné na 
40°, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 02.112S,
střední 02.112M, dlouhé 02.112L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 64 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 72,-/Kč 1905,-

JN 1813
James & Nicholson 02.113L
Pracovní 4-cestně strečové kalhoty
205g/m², vnější látka: 73% polyamid, 17% bavlna, 10%
elastan, lem: 80% polyamid, 15% polyester, 5% elastan
Úzký střih, poutka na opasek, YKK zipy, zasouvací kapsy, různé
kapsy na nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené 
tkaninou Cordura®, kapsa na pravítko, 1 kapsa na zip, přihrádka 
na pero, 3-tý šev odolný proti roztržení, odolný, elastický
4-cestný streč s vysokým podílem elastanu pro optimální 
držení, pratelné na 40°, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: 
krátké 02.113S, střední 02.113M, dlouhé 02.113L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 64 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

10 1 € 96,-/Kč 2540,-

JN 875
James & Nicholson 02.875L
Pracovní džíny
vnější látka: 85% bio bavlna, 13% recyklovaný polyester, 2%
elastan, lem: 100% polyamid
Rovný střih, poutka na opasek, YKK zipy, různé kapsy na 
nářadí, polstrované kapsy na kolenách vyztužené tkaninou
Cordura®, 2 zadní kapsy, kapsa na mobilní telefon, kapsa na
pravítko, 2 kapsy s přihrádkou na mince, přihrádka na pero, 
3-tý šev odolný proti roztržení, pratelné na 60°, lze sušit v su-
šičce, k dispozici ve 3 délkách, ve webshopu: krátké 02.875S, 
střední 02.875M, dlouhé 02.875L
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60 – 62 – 64 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

20 1 € 72,-/Kč 1905,-

JN 212
James & Nicholson 02.0212
Lehké pracovní ponožky
79% polyamid, 11% polyester, 8% polypropylen, 2% elastan
Elastický široký pas, plochý a bezotlakový osnovní šev, lehké a
termoregulační, lýtkové ponožky
35-38 – 39-41 – 42-44 – 45-47

100 10 € 5,90/Kč 155,-

JN 213
James & Nicholson 02.0213
Teplé pracovní ponožky
68% polyester, 18% polyamid, 6% vlna, 6% polypropylen, 
2% elastan
Elastický široký pas, plochý a bezotlakový osnovní šev, lehké a
termoregulační, lýtkové ponožky
35-38 – 39-41 – 42-44 – 45-47

100 10 € 7,10/Kč 190,-



 JN 864 
James & Nicholson | 02.0864

 JN 862 
James & Nicholson | 02.0862

 JN 861 
James & Nicholson | 02.0861

 MB 7121 
Myrtle Beach | 03.7121

 MB 7137 
Myrtle Beach | 03.7137

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

Knitted Fleecepletený fl eeceKnitted FleeceKnitted FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick FleeceStrick Fleece

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece

ggggmelírovaný fl eeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange FleeceMelange Fleece
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská pracovní bunda z pleteného fleecu s 1/2 zipem
- Strong
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec se skrytým zipem s ochranou brady, měkký, 
hřejivý, snadno udržovatelný materiál v melanžovém vzhledu,
vnější strana: pletený vzhled, elastické softshellové vložky na
bocích, ramenou a rukávech, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 41,50/Kč 1095,-

Pánská pracovní bunda z pleteného fleecu - Strong
280g/m², 100% polyester
Stojatý límec, elastické softshellové vložky na bocích, rame-
nou a rukávech, plný podšitý zip s ochranou brady, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, měkký, hřejivý, snadno udržovatelný 
materiál v melanžovém vzhledu, vnější strana: pletený vzhled,
zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 50,-/Kč 1330,-

Dámská pracovní pletená fleecová bunda - Strong
280g/m², 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, elastické softshellové
vložky na bocích, ramenou a rukávech, plný podšitý zip s
ochranou brady, 2 boční kapsy se skrytým zipem, měkký,
hřejivý, snadno udržovatelný materiál v melanžovém vzhledu, 
vnější strana: pletený vzhled, zdrsněná vnitřní strana
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1  € 50,-/Kč 1330,-

 MB 7121
Myrtle Beachy 03.7121
Pracovní pletená čepice s melanžovým vzhledem - Strong
44g, vnější látka: 100% polyester
Vnější strana: pletený vzhled, zdrsněný vnitřní a široký vnější 
lem
onesize

100 10 € 7,10/Kč 190,-

 MB 7137
Myrtle Beachy 03.7137
Pracovní čepice
100% recyklovaný polyester
Klasický střih, žebrovaný design, měkká na omak
onesize

144 12 € 7,10/Kč 190,-



 JN 1814 
James & Nicholson | 02.1814

 JN 1815 
James & Nicholson | 02.1815

 JN 810 
James & Nicholson | 02.0810

JNJN 8812
James & Nicholsooolsoson | 022.0222 812
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1814
James & Nicholson 02.1814
Pracovní hardshellová bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, podšív-
kovina: 100% recyklovaný polyester
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní 
sloupec), prodyšná a propustná pro vodní páry 
(5.000g/m² za 24h), stojatý límec, odnímatelná 
kapuce s možností nastavení šířky a délky, YKK 
zipy, plný skrytý voděodolný 2-cestný zip, zape-
četěné švy, ergonomicky prodloužená zadní část, 
přístup k zušlechtění na zádech, ripstop tkanina,
robustní a odolný materiál, reflexní prvky (bez 
ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

20 1 € 119,-/Kč 3150,-

JN 1815
James & Nicholson 02.1815
Pracovní hardshellová polstrovaná bunda
vnější látka: 100% recyklovaný polyester, podšív-
kovina: 100% recyklovaný polyester, polstrování: 
100% polyester DuPont™ Sorona®
Větruodolná a voděodolná (10.000mm vodní 
sloupec), prodyšná a propustná pro vodní páry 
(5.000g/m² za 24h), stojatý límec, odnímatelná 
kapuce s možností nastavení šířky a délky, YKK 
zipy, zapečetěné švy, ergonomicky prodloužená 
zadní část, přístup k zušlechtění na zádech, rip-
stop tkanina, robustní a odolný materiál, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

10 1 € 135,50/Kč 3595,-

JN 810
James & Nicholson 02.0810
Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
vnější strana: 100% Oxford polyester, střední 
vrstva: 100% polyester, uvnitř: 100% polyamid
Vodoodpudivá (600mm vodní sloupec), vnitřní 
strana límce z fleecu, odnímatelné rukávy se 
zipem, pletené manžety na rukávech a lemu, 2
velké náprsní kapsy, kapsa na mobilní telefon
a kapsa na pero na pravé náprsní kapse, kapsa
na rukávu se zipem, 2 prostorné vnitřní kapsy, 
přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu,
větruodolná a odpuzující nečistoty, reflexní lem
(bez ochranné funkce) v přední a zadní části paží
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 87,-/Kč 2305,-

JN 812
James & Nicholson 02.0812
3-v-1 pilotní bunda
vnější strana: 60% polyester, 40% bavlna, pod-
šívkovina a polstrování: 100% polyester
Vesta s 1 vnitřní kapsou, zimní přechodová 
bunda a vesta v jednom, větruodolná a vodood-
pudivá (600mm vodní sloupec), odnímatelný
límec z fleecu Sherpa, odnímatelné rukávy,
pletené manžety na rukávech a v pase, 2 velké
náprsní kapsy se zipem a kapsa na mobilní 
telefon, 2 boční kapsy, kapsa na rukávu se zipem, 
2 prostorné vnitřní kapsy, vnitřní vesta z fleecu
Sherpa odnímatelná na zip, odpuzující nečistoty, 
přístup k zušlechtění na zádech, bezpečnostní 
reflexní lem (bez ochranné funkce) na rameni a
na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,50/Kč 2365,-



 JN 1820 
James & Nicholson | 02.1820

 JN 1819 
James & Nicholson | 02.1819

 JN 1821 
James & Nicholson | 02.1821

 JN 1822 
James & Nicholson | 02.1822
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

JN 1820
James & Nicholson 02.1820
Pánská hybridní bunda
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný
polyester, vnější látka 2: 100% recyklovaný 
polyester, podšívkovina: 100% recyklovaný
polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™
Sorona®
2-vrstvý softshellový materiál, odpuzující vodu
a nečistoty díky BIONIC-FINISH®ECO, stojatý 
límec, prošívané vložky v přední a zadní části,
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip s větrnou klo-
pou a ochranou brady, 1 vnitřní kapsa se suchým
zipem, náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy se
zipem, přístup k zušlechtění na zádech, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

20 1 € 55,-/Kč 1460,-

JN 1819
James & Nicholson 02.1819
Dámská hybridní bunda
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný
polyester, vnější látka 2: 100% recyklovaný 
polyester, podšívkovina: 100% recyklovaný
polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™
Sorona®
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý softshello-
vý materiál, odpuzující vodu a nečistoty díky
BIONIC-FINISH®ECO, stojatý límec, prošívané 
vložky v přední a zadní části, YKK zipy, plný
skrytý 2-cestný zip s větrnou klopou a ochranou
brady, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, náprsní 
kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem, přístup 
k zušlechtění na zádech, reflexní prvky (bez
ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 55,-/Kč 1460,-

JN 1821
James & Nicholson 02.1821
Dámská hybridní vesta
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný
polyester, vnější látka 2: 100% recyklovaný 
polyester, podšívkovina: 100% recyklovaný
polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™
Sorona®
Lehce vypasovaný střih, 2-vrstvý softshello-
vý materiál, odpuzující vodu a nečistoty díky
BIONIC-FINISH®ECO, stojatý límec, prošívané 
vložky v přední a zadní části, YKK zipy, plný
skrytý 2-cestný zip s větrnou klopou a ochranou
brady, 1 vnitřní kapsa se suchým zipem, náprsní 
kapsa se zipem, 2 boční kapsy se zipem, přístup 
k zušlechtění na zádech, reflexní prvky (bez
ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 52,50/Kč 1395,-

JN 1822
James & Nicholson 02.1822
Pánská hybridní vesta
280g/m², vnější látka 1: 100% recyklovaný
polyester, vnější látka 2: 100% recyklovaný 
polyester, podšívkovina: 100% recyklovaný
polyester, polstrování: 100% polyester DuPont™
Sorona®
2-vrstvý softshellový materiál, odpuzující vodu
a nečistoty díky BIONIC-FINISH®ECO, stojatý 
límec, prošívané vložky v přední a zadní části,
YKK zipy, plný skrytý 2-cestný zip s větrnou klo-
pou a ochranou brady, 1 vnitřní kapsa se suchým
zipem, náprsní kapsa se zipem, 2 boční kapsy se
zipem, přístup k zušlechtění na zádech, reflexní 
prvky (bez ochranné funkce), pratelné na 30°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

25 1 € 52,50/Kč 1395,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 Perfect Pro
B&C 01.0C01
Pracovní tričko
185g/m², 100% předepraná
prstencová bavlna
2-vrstvý límec a manžety v 1x1
žebrovaném úpletu s Lycrou®,
vsazené rukávy, dopředu posunutý 
ramenní šev se zesílenými plochými 
švy, pratelné na 60°, lze sušit v
sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5 € 12,50/Kč 330,-

Hero Pro
B&C 01.0C20
Pracovní mikina
280g/m², 80% česaná prstencová
bavlna, 20% polyester
Styl pracovního oblečení, vyztužený
límec, připojené rukávy, manžety 
a pas v 2x2 žebrovaném úpletu s
elastanem, malé smrštění, pratelné 
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 32,-/Kč 845,-

Pracovní piqué polo
200g/m², 65% polyester, 35% předepraná česaná prsten-
cová bavlna
Límec a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu, knoflíková léga
se 3 knoflíky tón v tónu, připojené rukávy, přístup k zušlech-
tění v oblasti hrudníku, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 20,10/Kč 530,-

Pracovní piqué polo
230g/m², 100% předepraná česaná prstencová bavlna,
piqué kvalita
Límec a manžety v 1x1 žebrovaném úpletu, knoflíková léga
se 3 knoflíky tón v tónu, přístup k zušlechtění v oblasti
hrudníku, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5 € 23,10/Kč 610,-

Pracovní funkční polo
200g/m², 100% polyester COOLDRY™
Prodyšný materiál, knoflíková léga se 3 knoflíky tón v tónu, 
rukávy se širokým pásem, našitá náprsní kapsa, regulující 
vlhkost, pratelné na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 26,40/Kč 700,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní softshellová bunda
vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, mini ripstop, střed-
ní vrstva: prodyšná, větruodolná a voděodolná TPU-membrá-
na, uvnitř: 100% polyester mikrofleece
Ergonomický střih, zesílené vsadky (černé) na ramenou, 
loktech a na zadním lemu, nastavitelný lem se šňůrkami a za-
rážkami, 5 multifunkčních kapes, prodloužená záda, přístup 
k zušlechtění na přední a zadní straně a na rukávech, reflexní 
lem (bez ochranné funkce) na ramenou a v dolní části zad
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 73,-/Kč 1930,-

Pracovní vesta
200g/m², vnější strana: 100% větruodolný ripstop polyester,
vnitřní podšívka: 100% polyesterové polstrování
Vodoodpudivá a odolná proti větru, límec s podšívkou z mik-
rofleecu, 3 suché zipy a 2 patentky pro klopu, zip s ochranou
brady, 11 multifunkčních kapes, dvojité švy, prodloužená 
záda, lemování na přední straně, elastické chrániče proti
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 48,-/Kč 1270,-

Pracovní bunda
230g/m², podšívka: 200g/m², vnější strana: 100% ripstop
polyesterové hedvábí, 100% polyesterové polstrování
Vysoce funkční, těžká pracovní bunda, ergonomická, skrytá 
kapuce, nastavitelné manžety se suchým zipem, 12 multi-
funkčních kapes, 1 snadno přístupná kapsa na smartphone
se suchým zipem na vnější straně, 1 kapsa na rukávu se
zipem, 3 další vnější kapsy na pero, 2 přední kapsy s dvojitým
vstupem a fleecové kapsy k zahřátí rukou s bočním vstupem
stejně jako klopa se zapínáním na suchý zip, 1 našitá vnitřní 
kapsa se suchým zipem, prodloužená záda, přístup k zušlech-
tění na zádech a hrudi
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 74,-/Kč 1960,-

Multifunkční vesta
65% polyester, 35% bavlna-drill
Lemování na výstřihu, rukávech a okrajích, 3 měchové kapsy
s klopou, 4 přední kapsy, 1 rozdělená náprsní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5 € 23,40/Kč 620,-

Pracovní kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna-twill
Vzadu větší poutka na opasek, gumička vzadu pro nastavení 
šířky pasu, široký lem na nohavicích pro lepší nastavení 
správné délky nohavic (prodloužení 5cm), různé funkční 
kapsy, vnitřní kapsy na ochranu kolen vyztužené oxfordovou 
tkaninou, boční kapsy s klopou a suchým zipem Velcro®, čás-
tečně uvolněná kapsa na pravítko pro lepší volnost pohybu, 
zesílený šev na obzvlášť namáhaných místech, zesílené švy,
kroužek k připevnění karty, klíčů, atd., pratelné na 60°, lze
sušit v sušičce
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1  € 49,50/Kč 1310,-

Pracovní kalhoty s multi-kapsami
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna-twill
Gumička vzadu pro nastavení šířky pasu, mnoho funkčních
kapes, vnitřní kapsa vyztužená tkaninou Cordura® pro ochra-
nu kolen, hluboká dvojitá kapsa vpředu pro uložení volných
kapes, které se zrovna nepoužívají, velké uvolněné kapsy pro 
větší komfort při práci, zesílený šev na obzvlášť namáhaných 
místech, zesílené švy, poutko na kladivo na obou stranách 
kalhot, upevňovací systém Velcro® pro rychlé a snadné upev-
nění kapes na nářadí, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1 € 59,-/Kč 1560,-



 3077 
Promodoro | 40.3077

 3075 
Promodoro | 40.3075

 5077 
Promodoro | 40.5077

 4400 
Promodoro | 40.4400

 4405 
Promodoro | 40.4405

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white

black

charcoal

steel grey

new light grey

forest

green

apple green

fl ame

fi re red

granat

ice blue

cobalt blue

navy

jade

white

black

charcoal

steel grey

new light grey

forest

fl ame

fi re red

cobalt blue

navy

white

black

charcoal

graphite

steel grey

new light grey

forest

green

jade

apple green

fl ame

fi re red

granat

ice blue

cobalt blue

royal

navy

white

black

charcoal

graphite

steel grey

new light grey

forest

green

jade

apple green

fl ame

fi re red

granat

ice blue

cobalt blue

royal

navy

344

W
or

kw
ea

r
PR

O
M

O
D

O
RO

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

 3077
Promodoro 40.3077
Pánské pracovní tričko - EXCD
180g/m², 60% prstencová bavlna, 40%
polyester VORTEX® příze, single jersey
Úzce lemovaný výstřih s elastanem, krční 
lemovka, zesílené ramenní a dvojité švy, 
poutka uvnitř v postranním švu, extrémně
hladký povrch odolný proti žmolkování,
průmyslové praní, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 10,45/Kč 280,-

 3075
Promodoro 40.3075
Dámské pracovní tričko -EXCD
180g/m², 60% prstencová bavlna, 40%
polyester VORTEX® příze, single jersey
Úzce lemovaný ženský výstřih s elastanem,
krční lemovka, zesílené ramenní a dvojité 
švy, poutka uvnitř v postranním švu, extrém-
ně hladký povrch odolný proti žmolkování,
průmyslové praní, pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 9,25/Kč 245,-

Unisex pracovní mikina - EXCD
320g/m², 60% prstencová bavlna, 40% polyester VORTEX® 
příze
Půlměsícová podsádka na krku, krční lemovka, manžety na
krku, rukávech a lemu z elastanu, zesílené ramenní a dvojité
švy, poutka uvnitř v postranním švu, francouzské froté, 
extrémně hladký povrch, průmyslové praní, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1  € 28,50/Kč 755,-

Pánské pracovní polo - EXCD
220g/m², 60% prstencová bavlna, 40% polyester
Otevřené manžety rukávů, 3 knoflíky tón v tónu, samostatná
náprsní kapsa, boční rozparky, poutka uvnitř v postranním
švu, neutrální velikostní štítek, průmyslové praní, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5 € 19,10/Kč 505,-

Dámské pracovní polo - EXCD
220g/m², 60% prstencová bavlna, 40% polyester
Otevřené manžety rukávů, 4 knoflíky tón v tónu, samostatná 
náprsní kapsa, boční rozparky, poutka uvnitř v postranním
švu, neutrální velikostní štítek, průmyslové praní, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 16,-/Kč 425,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5270
Promodoro 40.5270
Pánská pracovní mikina - EXCD
320g/m², 60% prstencová bavlna, 40%
polyester VORTEX® příze
Stojatý límec ze stejného materiálu, půl-
měsícová podsádka na krku, krční lemovka,
manžety a lem s elastanem, plný skrytý zip 
tón v tónu, 2 boční kapsy se zipem, zesílené 
ramenní a dvojité švy, poutka uvnitř v po-
stranním švu, francouzské froté, extrémně
hladký povrch, průmyslové praní, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 43,50/Kč 1155,-

5275
Promodoro 40.5275
Dámská pracovní mikina - EXCD
320g/m², 60% prstencová bavlna, 40%
polyester VORTEX® příze
Stojatý límec ze stejného materiálu, půl-
měsícová podsádka na krku, krční lemovka,
manžety a lem s elastanem, plný skrytý zip 
tón v tónu, 2 boční kapsy se zipem, zesílené 
ramenní a dvojité švy, poutka uvnitř v po-
stranním švu, francouzské froté, extrémně
hladký povrch, průmyslové praní, pratelné na
60°, lze sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 38,50/Kč 1020,-

Pracovní kalhoty
270g/m², 65% polyester, 35% elastan, kontrastní látka:
100% polyester, 210g/m²
Poutka na opasek, elastický pas, kolena zesílená, kapsa na
mobilní telefon a kapsa na zip na levém stehně, 2 zadní 
kapsy, cargo kapsa, kapsy na kolenou jako chrániče kolen, 2 
boční kapsy, 3-násobné švy, zesílené švy, černé kontrastní 
vložky a červené detaily, materiál odolný proti větru, reflexní 
detaily (bez ochranné funkce), pratelné na 60°, variabilní 
délka nohavic
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 5 € 44,50/Kč 1180,-

Pracovní kalhoty
Vnější strana: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Velkorysý střih, poutka na opasek, zip a knoflík, boční kapsy 
s klopou a se zapínáním na suchý zip, hluboké boční kapsy,
kapsa na mobilní telefon, kapsa na pravítko, dvojité švy, 
poutko na kladivo, 2“ zakončení pro nastavení délky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 10 € 28,10/Kč 745,-

Pracovní kraťasy
Vnější strana: 270g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Velkorysý střih, pružný pas, poutka na opasek, přední zip
vpředu s knoflíkem, cargo kapsa se zapínáním na suchý zip,
hluboké boční kapsy, kapsa na mobilní telefon, kapsa na
pravítko, dvojité švy, poutko na kladivo, reflexní pruhy (bez
ochranné funkce) na kapsách
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 21,60/Kč 570,-



R444455M55M55M5M 
ResuResRess lt | 30.30.30..455M455M455M

 R124X 
Result Work-Guard | 30.124X

 R118X 
Result | 30.118X

R4R4R 73X73X7  
Result Wt Work-Guarauard | 30.430.473X3

R470X
Result Work-Guard | 30.470X

R4R4R4471X71717171171
ResuResuess lt Wt WWWWWWork-ork-korkorkork-ork-GGuarGuarGuarGGua d | d | d | 30.430.400 71X71X71

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black

navy

all black

grey/black

royal/black

navy/black

all black

grey/black

red/black

all navy

black

black

navy

black

navy

346

W
or

kw
ea

r
RE

SU
LT

 W
O

RK
-G

UA
RD

 •
 R

ES
U

LT

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

Pánská 3-vrstvá softshellová bunda
320g/m², vnější strana: 93% polyester, 7% elastan, vnitřní 
podšívka: 100% polyester mikrofleece, TPU membrána
Vodoodpudivá (8.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál
(3.000g/m² za 24h), stojatý límec, YKK zip a kapsy na zip,
odolné švy, materiál odolný proti větru, neutrální velikostní 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

15 5 € 39,-/Kč 1035,-

3-vrstvá softshellová ripstop pracovní bunda
340g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), Cordura® vsadky na ramenou a loktech pro větší 
odolnost, kapsa na rukávu, nastavitelná elastická šňůrka, pří-
stup k zušlechtění na levém prsu, reflexní pruh na ramenním
třmenu (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 54,-/Kč 1430,-

3-vrstvá softshellová bunda „IceFell“ s kapucí
310g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř: 
mikrofleece
Vodotěsná (8.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/m² 
za 24h), plně podšitá voděodolná kapuce se suchým zipem
a zesíleným kšiltem, zvýšená odolnost díky ripstopu na ra-
menou a rukávech, ochrana brady, kapsa na mobilní telefon,
2 boční kapsy, 2 vnitřní kapsy, šňůrka na lemu, přístup k
zušlechtění na levém prsu, větrací otvory v oblasti předloktí,
měkký pružný materiál, materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 58,-/Kč 1535,-

Softshellové pracovní kalhoty
260g/m², vnější strana: 100% polyester, střední vrstva: TPU 
membrána, uvnitř: 100% polyester
3-vrstvý materiál, pas se zapínáním na knoflíky, poutka na
opasek, výztuž v oblasti kotníku, nastavitelný pas, vyztužené
vsadky v oblasti kolen, YKK přední zip, multifunkční cargo
kapsa na stehně se zipem, boční kapsy na zahřívání rukou,
kapsa se zapínáním na suchý zip a klopou z gumy, kapsa na 
pravítko, zadní kapsa, 3-násobné švy, poutko na kladivo,
zesílená tkanina na silně namáhaných místech, oblast kolen
z Oxford polysteru s PU povlakem, červené reflexní lemování 
(bez ochranné funkce) vzadu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5   € 51,-/Kč 1350,-

Pracovní kalhoty Slim Chino
300g/m², 98% bavlna, 2% obzvlášť měkký elastan-twill
Pas se zapínáním na knoflíky, nastavitelný pas, YKK zip, 
různé cargo kapsy na suchý zip, boční kapsy ve stylu
western, zadní kapsa, dvojité švy, zesílená tkanina na silně 
namáhaných místech, jemný broskvový povrch s obnošeným
vzhledem po prvním praní, materiál odolný proti větru, 2
délky nohavic, 2cm manžeta v délce 31‘‘, 3XL a 4XL délka 
nohavic 34‘‘
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 29,30/Kč 775,-

Pracovní šortky Slim Chino
300g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Velkorysý střih, nastavitelná šířka pasu, poutka na opasek, 
nohavice s úzkým střihem, YKK zip plus knoflík, 1 kapsa
na zadní straně, multifunkční cargo kapsa se zapínáním na
suchý zip, zesílený šev na obzvlášť namáhaných místech,
dvojité švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 25,-/Kč 660,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R071X
Result Work-Guard 30.071X
Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
vnější strana: 600D těžký Oxford Taslan s PU 
povlakem, polstrování: polyester, 160g/m²,
podšívka: 100% polyester, 190T nylon
Vodoodpudivá, polstrovaný límec, elastický 
lem a manžety, 2 hluboké našité kapsy
vpředu, 2 náprsní kapsy s držákem na pero,
kapsa na rukávu, 2 vnitřní kapsy, švy zesílené 
dalším klikatým švem na kapsách a obzvlášť 
namáhaných místech, přístup k zušlechtění 
na zádech a levém prsu, 2 „D“-kroužky,
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 63,-/Kč 1670,-

R072X
Result Work-Guard 30.072X
Pracovní parka
vnější strana: 600D těžký Oxford Taslan s PU 
povlakem, polstrování: polyester, 160g/m²,
podšívka: spodní část s Taffeta® podšívkou,
fleecová podšívka nahoře
Vodoodpudivá, elastický okraj rukávů, 2
hluboké kapsy vpředu, 2 náprsní kapsy s
držákem na pero, kapsa na rukávu, 2 vnitřní 
kapsy, švy zesílené dalším klikatým švem na 
kapsách a obzvlášť namáhaných místech, 
stahovací šňůrka v pase, přístup k zušlech-
tění na zádech a levém prsu, 2 „D“-kroužky, 
materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 67,-/Kč 1775,-

Pracovní bunda s džínovou strukturou
170g/m², vnější strana/podšívka/výplň: 100% polyester
1.500mm vodní sloupec, prodyšná (2.000g/m² za 24h),
větruodolná, vysoký stojatý límec podšitý fleecem s odníma-
telnou kapucí, nastavitelný lem, větrná klopa s patentkami,
2-cestný zip, 4 vnější kapsy, podlepené švy, prodloužená 
záda, prošívaná podšívka s fleecem, přístup k zušlechtění na
zádech a levém prsu, reflexní detail (bez ochranné funkce), 
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 63,-/Kč 1670,-

Pracovní parka Vostex
275g/m², vnější strana: 100% 300D Oxford polyester s PVC
povlakem, podšívka: 100% 210T polyester Taffeta®, polstro-
vání: 100% polyester
Vodotěsný materiál, 2.000mm vodní sloupec, límec s trikoto-
vou podšívkou, odepínací kapuce, vnitřní žebrované manžety, 
manžety na rukávech se suchým zipem, vyměnitelná šňůrka
na zip ve 4 barvách, větrná klopa s knoflíky a suchým zipem,
2-cestný zip, 2 kapsy vpředu se zapínáním na suchý zip,
vnější a vnitřní náprsní kapsa, svařované švy, přístup k zu-
šlechtění na zádech a levém prsu, materiál odolný proti větru,
reflexní lemování (bez ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 63,-/Kč 1670,-

Pilotní bunda „Sabre“
vnější strana: 100% polyester s PVC povlakem, 320g/m²,
polstrování: 100% polyester, 160g/m², podšívka: 190T 
polyester Taffeta®
Velkorysý střih, vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), stojatý 
límec s měkkou podšívkou z mikrofleecu, elastické žebrované
manžety na rukávech a v pase, vyměnitelná šňůrka na zip ve
4 barvách, pravá náprsní kapsa, hluboké přední kapsy, kapsa
na rukávu se zipem, vnitřní kapsa, svařované švy, přístup 
k zušlechtění v oblasti hrudníku, D-kroužek, poutko na
zavěšení, materiál odolný proti větru, reflexní lemování (bez
ochranné funkce)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 48,-/Kč 1270,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Vesta
180g/m², ripstop polyester s PVC povlakem, uvnitř: polyes-
ter vatová podšívka
Vodoodpudivá, hluboký otvor pod paží s elastickou ochranou 
proti povětrnostním vlivům, 2 kapsy na přední straně s
trojitým vstupem, 1 náprsní kapsa a 1 vnitřní kapsa, dvojitě
prošité švy, prodloužená záda, přístup k zušlechtění na
zádech, materiál odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 34,50/Kč 915,-

Bunda „Elevator“
vnější strana: 100% nylon, podšívka: 100% polyester, výplň:
100% polyester, rukávy: 100% polyesterový úplet, 380g/m²
Prodyšný materiál, krční lemovka v kontrastní barvě, YKK zip 
s výměnným barevným stahovákem na zip, ochrana brady, 
2 boční kapsy a 1 vnitřní kapsa se zipem, tělo polstrované
umělým peřím, rychleschnoucí, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 47,50/Kč 1260,-

Unisex pracovní plášť
200g/m², 100% bavlna
Zapínání se 4 patentkami, 2 otevřené našité boční kapsy, 
1 otevřená náprsní kapsa na pravé straně, poutko, kepr,
pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 23,40/Kč 620,-

Pracovní keprové kraťasy
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Elastický pas pro pohodlné nošení, cargo kapsa na pravé
nohavici, 2 zadní kapsy s klopou, kapsa na mobilní telefon,
zesílený šev na obzvlášť namáhaných místech, velikosti riflí
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 36,50/Kč 970,-

Pracovní keprové kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Elastický pas pro pohodlné nošení, 2 zadní kapsy s klopou,
kapsa na mobilní telefon, zesílený šev na obzvlášť namáha-
ných místech, velikosti riflí, k dostání délky nohavic 32 palců
(12.B01M) a 34 palců (12.C01M)
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 39,50/Kč 1050,-

Pracovní plátěné kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna-canvas
YKK zip, 3-krát prošité kapesní otvory, cargo kapsa na pravé 
nohavici, kapsa na mobilní telefon v pase, 3-násobné švy 
na vnitřní nohavici, zesílený šev na obzvlášť namáhaných
místech, odolný materiál, povlak s „DuPont™“ Teflonem®, 
velikosti riflí, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce, k dostání 
délky nohavic 30 palců (12.A15M), 32 palců (12.B15M) a
34 palců (12.C15M)
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1 € 56,-/Kč 1490,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní tričko
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna
2-vrstvé sedlo, dvojité švy na průramcích, odolný materiál,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3 € 13,20/Kč 350,-

Pracovní vesta
260g/m², vnější strana: 65% polyester, 35% bavlna-canvas,
150g polyester vatová podšívka, uvnitř: 100% polyester
Plný zip s dešťovou klopou, velké kapsy, zesílený šev na
obzvlášť namáhaných místech, prodloužená záda, přístup k
zušlechtění na levém prsu, povlak s „DuPont™“ Teflonem®,
pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 53,-/Kč 1405,-

Pracovní 3-vrstvá softshellová bunda
400g/m², vnější strana: 96% polyester, 4% elastan, 3-vrstvý 
softshell, uvnitř: mikrofleece
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná 
(5.000g/m² za 24h), manžety na rukávech s vnitřní flexibilní 
vsadkou, šňůrka v pase, odolný YKK vislonový zip, vnitřní 
dešťová klapka, rozdělené vnitřní kapsy, vertikální kapsy na
zip vpředu, ramena, lokty, límec a zadní pas v kontrastní 
černé barvě (černá bunda celá černá), povrch tkaniny s 
perleťovým efektem díky „DuPont™“ Teflonu® DWR povlak,
materiál odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 98,50/Kč 2610,-

Pracovní piqué polo
215g/m², 100% prstencová bavlna
Vyztužená knoflíková léga a boční rozparky, 2-vrstvé sedlo,
kovové knoflíky potažené plastem, 1 náhradní knoflík, levá
náprsní kapsa, dvojité švy na průramcích, pratelné na 60°, 
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3 € 22,40/Kč 595,-

Pracovní mikina s límečkem
300g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
Límec a léga se 3 knoflíky, 2-vrstvé sedlo, kovové knoflíky
potažené plastem, elastická přihrádka na pero v horní části
rukávu, prodloužená záda, povlak odolný vůči skvrnám
SpotShield™, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3  € 35,50/Kč 945,-

Pracovní mikina
300g/m², 80% česaná prstencová bavlna, 20% polyester
2-vrstvé sedlo, elastická přihrádka na pero v horní části
rukávu, prodloužená záda, povlak odolný vůči skvrnám
SpotShield™, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3  € 31,-/Kč 820,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kuchyňská podložka pod hrnec
170g/m², 100% bavlna
Rozměry: 21x21cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

250 5 € 1,80/Kč 50,-

Kuchyňská rukavice
180g/m², 100% bavlna
Rozměry: 21x30cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

140 5  € 4,20/Kč 110,-

Bistro zástěra
210g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Zaoblený tvar, úzký lem, 1 rozdělená přední kapsa, rozměry: 
60x35cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

100 5 € 4,10/Kč 110,-

Zástěra s laclem
220g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Velikost kapsy: 40x20cm, rozměry: 75x95cm, pratelné na 
60°, lze sušit v sušičce
onesize

60 10 € 8,30/Kč 220,-

Bistro zástěra
210g/m², 65% bavlna, 35% polyester
Rozměry: 90x100cm, pratelné na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

100 5 € 10,-/Kč 265,-

Utěrka
170g/m², 100% bio bavlna
Poutko na zavěšení, odtrhávací štítek, rozměry: 50x70cm
onesize

250 25 € 2,55/Kč 70,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

K885
Kariban 20.K885
Zástěra s laclem
280g/m², 100% bavlna
Smyčka za krk s kovovou sponou
pro nastavení délky, velká přední 
kapsa, kapsa: 20cm dlouhá, dlouhé 
popruhy na bocích, délka: 90cm,
šířka: 31,5cm
onesize

50 10 € 14,10/Kč 375,-

K889
Kariban 20.K889
Dětská zástěra s laclem
280g/m², 100% bavlna
Smyčka za krk s kovovou sponou
pro nastavení délky, velká přední 
kapsa, popruhy na bocích, délka: 
60cm, šířka: 44cm
onesize

50 10 € 10,50/Kč 280,-

Gala
SOL'S 25.8010
Zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Velká kapsa se 2 přihrádkami, 1 na-
stavitelná kovová smyčka, rozměry: 
90x75cm, pratelné na 60°
onesize

50 10 € 12,85/Kč 340,-

Gala Kids
SOL'S 25.0599
Dětská zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Přední kapsa se 2 přihrádkami, 
kovová spona, rozměry: 64x47cm, 
pratelné na 60°
onesize

50 10 € 9,45/Kč 250,-

Gamma
SOL'S 25.3569
Bio zástěra s laclem
240g/m², 100% OCS certifikovaná
bio bavlna, kepr
Nastavitelný krční popruh s kovovou
sponou, velká přední kapsa se dvě-
ma přihrádkami, bez štítku, rozměry:
90x75cm
onesize

50 10 € 13,45/Kč 355,-

Greenwich
SOL'S 25.8020
Zástěra
240g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
Velká přední kapsa se 2 přihrádkami
onesize

50 10 € 11,30/Kč 300,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kuchařský rondon
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna-twill
Unisex, dvojřadové zapínání na 10 knoflíků, Easy Care,
průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 6 € 27,90/Kč 740,-

Zástěra s laclem „Colours“ s kapsou
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Nastavitelný krční popruh s plastovou sponou, látkové
popruhy: 90cm dlouhé, OEKO-TEX® standard 100, délka: 
86cm, šířka: 72cm, průmyslové praní, pratelné na 85°, 
pratelné na 60°
onesize

72 12 € 12,40/Kč 330,-

Zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Látkové popruhy: 90cm dlouhé, OEKO-TEX® standard 100, 
délka: 50cm, šířka: 70cm, průmyslové praní, pratelné na 85°, 
pratelné na 60°
onesize

72 12 € 11,-/Kč 290,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Zástěra s laclem „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna, džínové barvy: 70%
bavlna, 30% polyester
Nastavitelný krční popruh s plastovou sponou, popruhy ze
zástěrové látky, kepr, lacl je dlouhý 90cm, délka: 86cm, šířka:
72cm, průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné na 60°
onesize

72 12 € 12,-/Kč 320,-

Dlouhá zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna
1 kapsa na pero, látkové popruhy: 90cm dlouhé, OEKO-TEX®
standard 100, délka: 80cm, šířka: 90cm, průmyslové praní,
pratelné na 85°, pratelné na 60°
onesize

72 6 € 13,20/Kč 350,-

Zástěra do pasu „Colours“ s kapsou
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna
3 kapsy, látkové popruhy: 90cm dlouhé, OEKO-TEX® 
standard 100, délka: 33cm, šířka: 60cm, průmyslové praní,
pratelné na 85°, pratelné na 60°
onesize

72 6 € 10,50/Kč 280,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bavlněná chino zástěra s laclem
235g/m², 100% bavlna
Nastavitelný krční popruh s patentkou,
prošitá chino-kapsa s nýty, délka: 86cm, 
šířka: 72cm
onesize

36 6 € 21,10/Kč 560,-

Bavlněná chino bistro zástěra
235g/m², 100% bavlna
Chino prvky v pase a na kapse, popruhy na
uvázání: 90cm dlouhé, kovová očka, délka:
33cm, šířka: 60cm
onesize

36 6 € 18,60/Kč 490,-

Denim zástěra s laclem
265g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Nastavitelný krční popruh s kovovou sponou,
4 kapesní přihrádky, švy v kontrastní barvě,
průmyslové praní, pratelné na 85°, pratelné 
na 60°
onesize

36 6 € 17,-/Kč 450,-

Denim zástěra do pasu
265g/m², 70% bavlna, 30% polyester
4 kapesní přihrádky, švy v kontrastní barvě, 
měděné nýty, průmyslové praní, pratelné na 
85°, pratelné na 60°
onesize

36 6 € 14,60/Kč 385,-

Zástěra s laclem z umělé kůže
380g/m², vnější strana: 100% polyuretan,
uvnitř: 100% viskóza
Vodoodpudivé vlastnosti, nastavitelný krční 
popruh se zapínáním na sponu, našitá kapsa,
švy v kontrastní barvě, odolná koženka,
délka: 86cm, šířka: 72cm
onesize

36 6 € 31,50/Kč 830,-

Denim zástěra s laclem „Division“
350g/m², 100% bavlna-denim s akrylovým
povlakem
Vodoodpudivé vlastnosti, nastavitelný krční 
popruh s kovovou sponou, našitá kapsa a
poutko na utěrku, švy v kontrastní barvě,
voskovaný vzhled, 100cm dlouhé popruhy
z umělé kůže, délka: 86cm, šířka: 72cm,
pratelné na 60°
onesize

36 6  € 24,80/Kč 660,-

Denim bistro zástěra „Division“
350g/m², 100% bavlna-denim s akrylovým
povlakem
Vodoodpudivé vlastnosti, našitá kapsa a 
poutko na utěrku, švy a funkční prvky v
kontrastní barvě, voskovaný vzhled, popruhy 
na uvázání s kovovými očky, délka: 70cm,
šířka: 50cm, pratelné na 60°
onesize

36 6 € 21,10/Kč 560,-

Denim zástěra s laclem „District“
350g/m², 100% bavlna-denim s akrylovým
povlakem
Vodoodpudivé vlastnosti, nastavitelný krční 
popruh s přezkou ve stylu šlí, našitá kapsa
a poutko na utěrku, švy a funkční prvky v
kontrastní barvě, voskovaný vzhled, 100cm 
dlouhé popruhy s kovovými očky, délka:
86cm, šířka: 72cm, pratelné na 60°
onesize

36 6  € 26,-/Kč 690,-
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Result Work-Guard | 30.348X
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

R348X
Result Work-Guard 30.348X
Bezpečnostní boty
horní materiál: polyuretan & síťovina, podrážka:
EVA (ethylenvinylacetát)/guma, ochranná špička: 
plast
Prodyšný materiál, polstrovaný jazyk, gumová 
ochrana špičky, tkaničky v barvách: all yellow,
yellow/black, all black, gumová podrážka, ne-
klouzavé, antistatické, EN 20345:2011 S1P SRC, 
reflexní detail, průměrná hmotnost páru: 1kg
7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44.5 – 11/46 –
12/47

8 1 € 60,-/Kč 1590,-

R349F
Result Work-Guard 30.349F
Dámské bezpečnostní boty
horní materiál: polyuretan & síťovina, podrážka:
EVA (ethylenvinylacetát)/guma, ochranná špička: 
plast
Polstrovaný jazyk, špička z plastu, tkaničky v 
barvách: all pink, pink/black, pink/grey, EVA/
gumová podrážka, neklouzavé, antistatické, EN
20345:2011 S1P SRC, reflexní detail
3/36 – 4/37 – 5/38 – 6/39 – 6.5/40 – 7/41
– 8/42

8 1 € 60,-/Kč 1590,-

R340X
Result Work-Guard 30.340X
Bezpečnostní boty „Defence“
horní materiál: kůže, mezipodešev: ocel, podráž-
ka: polyuretan, ochranná špička: ocel
Voděodolná kůže, černá vnitřní podšívka ze síťo-
viny na svršku, ocelová špička, tkaničky: oranžo-
vá/černá, celé oranžové a celé černé, odpružení 
v oblasti paty, neklouzavé, mezipodešev z oceli, 
odolné vůči oleji, EN 20345:2011 S1P SRA
6/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44.5 –
11/46 – 12/47 – 13/48

8 1 € 31,50/Kč 835,-

R457X
Result Work-Guard 30.457X
Bezpečnostní boty „Hardy“
horní materiál: podšívka z polyesterové síťoviny 
„Flyknit“, okraj ze semiše, podrážka: PU s dvoji-
tou výztuží, ochranná špička: ocel
Prodyšný materiál, polstrování pod šněrováním
a na svršku, odpružení v oblasti paty, náhradní 
stélka, SRA protiskluzová obuv, vnitřní podšívka 
regulující vlhkost, odolné vůči oleji, velmi lehká,
CE EN 20345:2011 SRA SB
10/44 – 11/45 – 12/46 – 4/37 – 5/38 – 6/39
– 6.5/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43

8 4 € 44,50/Kč 1180,-

R458X
Result Work-Guard 30.458X
Bezpečnostní boty „Hicks“
horní materiál: termoplastický PU, lemování z
kůže, podrážka: PU s dvojitou výztuží, ochranná
špička: ocel
Prodyšný materiál, polstrování pod šněrováním a
na svršku, vodoodpudivé lemování svršku z kůže,
odpružení v oblasti paty, náhradní stélka, SRA
protiskluzová obuv, vnitřní podšívka regulující 
vlhkost, odolné vůči oleji, velmi lehká, CE EN
20345:2011 SRA SB
10/44 – 11/45 – 12/46 – 7/41 – 8/42 – 9/43

8 4 € 44,50/Kč 1180,-

R339X
Result Work-Guard 30.339X
Bezpečnostní boty „Blackwatch“
horní materiál: nubuková kůže a síťovina, mezi-
podešev: plast, podrážka: plast
Vodotěsný materiál, prodyšný materiál, pol-
strovaný a vyztužený svršek a jazyk, odpružení 
v oblasti paty, neklouzavé, zatahovací smyčka,
ochranná špička, antistatické, odolné vůči oleji,
EN 20345:2011 S3 SRC, reflexní detaily (bez
ochranné funkce)
6/40 – 7/41 – 8/42 – 9/43 – 10/44.5 –
11/46 – 12/47

8 1 € 66,-/Kč 1745,-



 KXASH 
Korntex | 76.KASH

 RC033X
Result Winter Essentials | 28.033X

 RC034X 
Result Winter Essentials | 28.034X

 MB 6225 
Myrtle Beach | 03.6225

 Helpy 
Atlantis | 33.3040

 1812206 
Halfar | 47.2206
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice
100% akryl
S ohrnutým lemem, dvojitě pletená
onesize

250 25 € 3,20/Kč 85,-

Pletená čepice s Thinsulate™ podšívkou
340g/m², 100% polyakrylová pletenina
Těžký žebrovaný úplet s vodotěsným povlakem Scotch-
guard™, variabilní ohrnutý lem, Thinsulate™ podšívka, štítek
Thinsulate™ na boku, pratelná
onesize

150 25  € 5,-/Kč 130,-

Thinsulate™ pletená čepice
340g/m², 100% měkký polyakryl, vnitřní podšívka: 3M
Thinsulate™
Široký lem, nášivka 3M™ na lemu vzadu, dvojitě pletená,
hrubý pletený vzhled, nášivka z bavlněného kepru pro snad-
nou aplikaci zušlechtění, oblast pro zušlechtění 10x5cm
onesize

150 25 € 5,65/Kč 150,-

6 panelová bezpečnostní kšiltovka
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, laminované přední panely, 4 ob-
šité větrací otvory, suchý zip, reflexní vsadky (bez ochranné
funkce) na panelech
onesize

144 6 € 4,40/Kč 115,-

5 panelová bezpečnostní kšiltovka
100% polyester, potítko: 65% polyester, 35% bavlna
Zesílený přední panel, obšité větrací otvory, suchý zip, reflex-
ní pruhy (bez ochranné funkce) a knoflík
onesize

144 24 € 7,90/Kč 210,-

Batoh „Reflex“
900D polyester
Hlavní a přední přihrádka s 2-cestným zipem a ochranou
proti dešti, uvnitř: síťovaná kapsa, nastavitelný hrudní pás, 
polstrovaná zasouvací kapsa, polstrovaná záda a popruhy, 
výstup pro sluchátka, jasně neonově žlutý hlavní materiál
s 3M® reflexními pruhy (bez ochranné funkce), rozměry:
27x42x15cm
onesize

10 1   € 26,60/Kč 705,-



 JN 1837 
James & Nicholson | 02.1837

 JN 1838 
James & Nicholson | 02.1838

 JN 1829 
James & Nicholson | 02.1829

 JN 1830 
James & Nicholson | 02.1830

NEW NEW

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

JN 1837
James & Nicholson 02.1837
Dámské signální pracovní tričko
160g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce vypasovaný střih, výstřih do V 
s elastanem, krční lemovka, odolný
materiál, pratelné na 40°, lze sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 5 € 13,10/Kč 350,-

JN 1838
James & Nicholson 02.1838
Pánské signální pracovní tričko
160g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Kulatý výstřih s elastanem, krční 
lemovka, odolný materiál, pratelné
na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 13,10/Kč 350,-

JN 1829
James & Nicholson 02.1829
Dámské signální pracovní polo
200g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Pletený polokošilový límec a manže-
ty na rukávech, knoflíková léga se 4
knoflíky tón v tónu, krční lemovka,
boční rozparky, odolný materiál,
pratelné na 40°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 5 € 20,40/Kč 540,-

JN 1830
James & Nicholson 02.1830
Pánské signální pracovní polo
200g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Pletený polokošilový límec a manže-
ty na rukávech, knoflíková léga se 3
knoflíky tón v tónu, krční lemovka,
odolný materiál, pratelné na 40°,
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 5 € 20,40/Kč 540,-



 R502X 
Result Recycled | 30.502X

 R501X 
Result Recycled | 30.501X

 Mercure Proooo 
SOL'S | 25.1721

 Siggnagnan l Pl Pro ro 
SOL'S | 25.12525.12 722722

erfüllt ISO 20471 erfüllt ISO 20471
Klasse 2Klasse 2Klasse 2lasse 2asse 22

üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204üllt ISO 204
KKKKKlasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2Klasse 2

NEW NEW

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

 R502X
Result Recycledy 30.502X
Bezpečnostní tričko
155g/m², 100% recyklovaný po-
lyester, límec: 100% polyester
Žebrovaný pletený límec, ozdobné 
švy na rameni a manžetách, tmavý 
kontrastní pas a límec, streč High 
Tech, EN ISO 20471: 2013 A1: 
2016 třída 2, oranžová barva navíc
RIS-3279-TOM třída 2, měkké 
potištěné reflexní bezpečnostní pásy
(bez ochranné funkce), neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°,
maximálně 25 mycích cyklů
S/M – L/XL – 2XL/3XL

25 5 € 23,80/Kč 630,-

R501X
Result Recycledy 30.501X
Bezpečnostní polo
155g/m², 100% recyklovaný po-
lyester, límec: 100% polyester
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, 
žebrovaný pletený límec, knoflíková
léga se 3 knoflíky, 1 náhradní 
knoflík, ozdobné švy na rameni a
manžetách, tmavý kontrastní pas
a límec, streč High Tech, EN ISO 
20471: 2013 A1: 2016 třída 2,
oranžová barva navíc RIS-3279-
TOM třída 2, měkké potištěné
reflexní bezpečnostní pásy (bez 
ochranné funkce), neutrální 
velikostní štítek, pratelné na 40°,
maximálně 25 mycích cyklů
S/M – L/XL – 2XL/3XL

25 5 € 25,90/Kč 685,-

 Mercure Pro
SOL'S 25.1721
Bezpečnostní tričko
150g/m², 100% polyester, síťovina, 
EN ISO 20471 třída II certifikace
Kulatý výstřih, 2 horizontální a 2 
vertikální široké reflexní pruhy pro 
optimální viditelnost (bez ochranné
funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 5 € 14,15/Kč 375,-

Signal Pro
SOL'S 25.1722
Bezpečnostní polo
150g/m², 100% polyester, síťovina, 
EN ISO 20471 třída II certifikace
Pletený límec, knoflíková léga se 3
knoflíky, boční rozparky, 2 horizon-
tální a 2 vertikální široké reflexní 
pruhy pro optimální viditelnost (bez
ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 16,90/Kč 450,-



KXKXKXXTABTABW W
Korntex | 76| 76| .TABTAB.TABWWW

KXKXKXRRJ RJ 
KornKornKorno tex texexx | 7| 76| 76.KXRKXRXRJJJ

RHRH1001000 
KornKornK tex tex e | 76| 77676 RH1RH.RH1RH1H100000

 KT100 
Korntex | 76.KT10

 P100 
Korntex | 76.P100

 P100 
Korntex | 76.P101

Wende-BodywarmerWende-Bodywarmerreversible
Bodywarmeryde dy ade dy ade dyWende-BodywarmeWende-BodywarmeWende-BodywarmeWende-BodywarmeB dB dB dB dB dnde Bodywarnde Bodywarndendnde Bodywarndend

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

Oboustranná vesta
100% polyester, podšívka: polyester
2 přední kapsy, kapsa na smartphone, přihrádka na pero,
300D Oxford s povrchem odpuzujícím nečistoty, oranžová
barva odpovídá také GO/RT 3279, certifikováno podle EN 
ISO 20471 třída 2, 2 možnosti nošení, Varianta A: Hi-Viz 
vesta ve fluorescenční žluté nebo oranžové barvě, Varianta B:
černá prošívaná vesta se 2 předními kapsami, 2 reflexní pruhy 
přes každé rameno, dva reflexní pruhy široké 5 cm kolem těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 40,50/Kč 1070,-

Bunda do deště
100% Oxford polyester, podšívka: 100% prošívaný polyester
Kapuce v límci, vnitřní manžeta na rukávu, zip s klopou proti 
větru po celé délce, 2 skryté kapsy s bočním vstupem a
zipem, náprsní kapsa se suchým zipem, přístup k zušlechtění 
v podšívce, oranžová barva odpovídá také GO/RT 3279,
certifikováno podle EN ISO 20471 třída 3 a EN 343
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 58,-/Kč 1535,-

Obal na batoh
100% polyester
Certifikováno podle EN 13356, dá se snadno navléknout na
batoh, s elastickým lemem a 2 reflexními pruhy, s úložnou
taškou včetně karabiny, objem 24l, rozměry: 54x27cm
onesize

100 10 € 4,85/Kč 130,-

Dětský výstražný límec
120g/m², 100% polyester
Nastavení velikosti pomocí suchých zipů po stranách,
certifikováno podle EN 13356, dva reflexní pruhy široké 5 
cm kolem těla
XS – S

250 10 € 4,90/Kč 130,-

Dětské pončo s vysokou viditelností
120g/m², 100% polyester
Nastavení velikosti pomocí suchých zipů po stranách,
certifikováno podle EN 1150, dva reflexní pruhy široké 5 cm 
kolem těla
XS – S – M – L

100 10 € 4,60/Kč 120,-

Pončo s vysokou viditelností
120g/m², 100% polyester
Nastavení velikosti pomocí suchých zipů po stranách,
certifikováno podle EN 1150, dva reflexní pruhy široké 5 cm 
kolem těla
XL – XXL

100 10 € 4,60/Kč 120,-



 JN 200 
James & Nicholson | 02.0200

KXKXKXKXQQQ Q
KorKornKornKK tex tex exx | 76| 76| 76.KXQ.KXQ.KX 1

 KXFW 
Korntex | 76.KXFFFWWWW

 JN 200K 
James & Nicholson | 02.200K

 KXQ
Korntex | 76.KXQ2

 X111 
Korntex | 76.X111

 KXMOTO 
Korntex | 76.MOTO

KXKXKXKXKXL LL L LLLL
KornKornKornKornKorrKorntex tex tex texex | | 76| | 767676| 7 .0KX.0KX.0KX0KXKXKX.0K LLLL
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bezpečnostní vesta
100% polyester
Fluorescenční materiál certifikovaný podle EN ISO
20471:2013 třída 2, vesta se dá složit do samostatné tašky,
reflexní pruh
onesize

100 1  € 4,70/Kč 125,-

Letní bezpečnostní síťovaná vesta
55g/m², 100% polyester
Velmi prodyšná, lemované černým polyesterovým lemovaná, 
pomocí 2 suchých zipů, ideální pro horké pracovní prostředí, 
dva reflexní pruhy široké 5 cm kolem těla (bez ochranné
funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL

100 10 € 6,-/Kč 160,-

Funkční vesta
100% polyester
Lemované černým polyesterovým lemovaná, pomocí 2 
suchých zipů, dva reflexní pruhy široké 5 cm kolem těla (bez 
ochranné funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10  € 4,55/Kč 120,-

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
Dětská bezpečnostní vesta podle směrnic EU, snadná k
potisknutí, vesta se dá složit do samostatné tašky, reflexní 
materiál certifikovaný podle EN ISO 20471:2013 s reflexními 
pruhy
onesize

100 1 € 4,70/Kč 125,-

Letní bezpečnostní síťovaná vesta
55g/m², 100% polyester
Velmi prodyšná, lemované černým polyesterovým lemovaná, 
pomocí 2 suchých zipů, ideální pro horké pracovní prostředí, 
dva reflexní pruhy široké 5 cm kolem těla (bez ochranné
funkce)
S/M – L/XL – XXL – 5XL – 3XL/4XL

100 10 € 6,-/Kč 160,-

Bezpečnostní vesta v pytlíku
100% polyester
Certifikováno podle EN ISO 20471, dva reflexní pruhy široké 
5 cm kolem těla, včetně potisknutelného sáčku
onesize

100 10  € 3,55/Kč 95,-

Bezpečnostní vesta pro motocyklisty
100% polyester
Zapínání na zip a suchý zip zabraňují otevření v důsledku 
proudění vzduchu, certifikováno podle EN ISO 20471, 
gumové pásy uvnitř vesty snižují vlání při vysoké rychlosti, 2
reflexní pruhy přes každé rameno, reflexní vlastnosti podle 
normy EN pro 25 mycích cyklů u 40°, dva reflexní pruhy
široké 5 cm kolem těla
L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 1 € 15,85/Kč 420,-

Identifikační vesta
100% polyester
Lemované černým polyesterovým lemovaná, pomocí 2 
suchých zipů, velká oblast tisku na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10  € 4,15/Kč 110,-



KXKXXK MFF
KorKKornorntexex tex | 76.KKXMKXMMFF

KXKKKKK VR
KorKornKorK teex tetete | 76.KXVR

KXKXKXK X2XX211121X2 7
Kornornorntextex textex | 7767666.X21X2177

 KW01 
Korntex | 76.KW01

 KW02 
Korntex | 76.KW02

 KXVW 
Korntex | 76.KXVW

BEST
SELLER

BEST
SELLER

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

Multifunkční vesta
100% polyester
Plný přední zip, 2 kapsy s klopami na suchý zip, kapsa na
doklady, kapsa na smartphone, přihrádka na pero, kroužek na
klíče, barvy gelb, orange, gelb/orange a gelb/blau odpoví-
dají EN ISO 20471 (všechny ostatní barvy nevyhovují), neon 
pink a neon green certifikované podle EN1150, čtyři reflexní 
pruhy široké 5 cm
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5 € 8,90/Kč 235,-

Vesta se čtyřmi reflexními pruhy
100% polyester
Pomocí 2 suchých zipů, žlutá a oranžová barva odpovídají 
normě EN ISO 20471 (všechny ostatní barvy nevyhovují),
oranžová barva odpovídá také GO/RT 3279, čtyři reflexní 
pruhy široké 5 cm
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 4,80/Kč 125,-

Jednoduchá bezpečnostní vesta
100% polyester
Pomocí 2 suchých zipů, vhodná jako reflexní vesta do auta, 
certifikováno podle EN ISO 20471, dva reflexní pruhy široké
5 cm kolem těla
XL – XXL

100 10 € 3,15/Kč 85,-

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
Pomocí 2 suchých zipů, certifikováno podle EN 1150, dva 
reflexní pruhy široké 5 cm kolem těla, XXS 3-4 roky, XS 4-6 
let, S - 7-12 let
XXS – XS – S

100 10 € 3,60/Kč 95,-

Dětská funkční vesta
100% polyester
Pomocí 2 suchých zipů, dva reflexní pruhy široké 5 cm kolem 
těla (bez ochranné funkce), XS 3-6 let, S - 7-12 let
XS – S

100 10 € 4,20/Kč 110,-

Bezpečnostní vesta „Basic“
100% polyester
Lemované černým polyesterovým lemovaná, pomocí 2 
suchých zipů, certifikováno podle EN ISO 20471, neon pink 
a neon green certifikované podle EN1150, dva reflexní pruhy
široké 5 cm
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL* – 7XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,-/Kč 105,-
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Result Recycled | 30.503X

 R500X 
Result Recycled | 30.500X

R476X6X6X6XX 
Result | 30...0 47647676X76X6X6
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ResuResuResuResusuultllt t |lt 3330.452X52X522X

KXFJ 
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Resusss lt |||| 30.3 327X2727
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bezpečnostní mikina s kapucí
280g/m², 100% REPREVE® recyklovaný
polyester
Odolná proti větru a prodyšná, kapuce se
stahovací šňůrkou, široké žebrované manžety
na rukávech a lemu, YKK zip, 2 boční kapsy
a 1 náprsní kapsa se zipem, ergonomicky
prodloužená zadní část, uvnitř hřejivý, 
kartáčovaný fleece, poutko, EN ISO 20471: 
2013 A1: 2016 třída 2, oranžová barva navíc
RIS-3279-TOM třída 2, měkké potištěné
reflexní bezpečnostní pásy (bez ochranné 
funkce), neutrální velikostní štítek, pratelné 
na 40°, maximálně 25 mycích cyklů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 56,-/Kč 1480,-

Pánská bezpečnostní bunda
vnější strana: 100% recyklovaný polyester, 
ripstop tkanina s TPU povlakem, polstrování:
100% REPREVE® recyklovaný polyester, 
200g/m², vnitřní podšívka: 100% recyklo-
vaný polyester
Vodoodpudivá, prodyšný materiál, podšitá 
kapuce, lemované, elastické manžety na 
rukávem, lemu a kapuci, ochrana brady, 
YKK zip, 2 boční kapsy se zipem, vnitřní 
kapsa, ergonomicky prodloužená zadní část,
přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu,
poutko, materiál odolný proti větru, EN ISO
20471: 2013 A1: 2016 třída 2, oranžová
barva navíc RIS-3279-TOM třída 2, měkké 
potištěné reflexní bezpečnostní pásy (bez
ochranné funkce), neutrální velikostní štítek, 
pratelné na 40°, maximálně 25 mycích cyklů
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 74,-/Kč 1960,-

Bezpečnostní softshellová bunda
310g/m², vnější strana: 100% ripstop po-
lyester, střední vrstva: TPU membrána, uvnitř: 
100% polyester mikrofleece
3-vrstvý materiál, trvalý vodoodpudivý po-
vlak, stojatý límec, ramenní vsadky ze 100%
polyesteru Oxford, olemované manžety, YKK 
zip s ochranou brady, kapsy na zip, tmavé
vsadky odolné vůči nečistotám z robustního
Oxford nylonu, poutko, reflexní potisk v 
oblasti trupu a na rukávech, měkké potištěné
reflexní bezpečnostní pásy (bez ochranné 
funkce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 60,-/Kč 1590,-

Bezpečnostní parka
160g/m², vnější strana: 300D Oxford 
polyester s PU povlakem, uvnitř: 100% 190T
polyester s diamantovým prošíváním
Stojatý límec, stahovací kapuce s nastavitel-
nou stahovací šňůrkou, tmavé vsadky odolné
vůči nečistotám v pase a na okraji rukávů,
plný 2-cestný zip, ochranná klopa proti větru
s patentkami, velké boční kapsy s krytem, 
vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k zu-
šlechtění na lemu, EN ISO 20471:2013+A1-
2016 třída 3, oranžová barva navíc odpovídá
RIS-3279-TOM-třída 3, 50mm široké našité 
reflexní bezpečnostní pásy na ramenou, těle
a rukávech, neutrální velikostní štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 41,-/Kč 1090,-

Bezpečnostní fleecová bunda
260g/m², 100% polyester
Elastické manžety ze stejné látky, certifikováno podle EN 
ISO 20471+ A1 třída 3, 2 reflexní pruhy na rukávech, záruka
reflexních vlastností pro 25 mycích cyklů na 40°, 1 reflexní 
pruh přes každé rameno, dva reflexní pruhy široké 5 cm
kolem těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1 € 34,-/Kč 895,-

Bezpečnostní softshellová bunda
310g/m², vnější strana: 100% polyester, membrána, uvnitř:
100% polyester mikrofleece, spodní podšívka: 100% Taffeta®
3-vrstvé provedení, větruodolná a vodoodpudivá (5.000mm
vodní sloupec), prodyšná (3.000g/m² za 24h), 6 multi-
funkčních kapes, prodloužená záda, strečová tkanina, EN
ISO 20471:2013, třída 2 certifikováno, 50mm široké reflexní 
pásky, upozornění: bunda by měla být při nošení z bezpeč-
nostních důvodů vždy zapnutá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 56,-/Kč 1480,-

Bezpečnostní cargo kalhoty
280g/m², 80% polyester, 20% bavlna-twill
Elastický zvýšený pas s poutky na opasek, zip a knoflík,
cargo kapsy na boční straně, kapsy na boční straně s další 
kapsou na zip, polstrované kolenní kapsy, multifunkční kapsy, 
kapsa na pravítko, vsadky v kontrastní barvě (černá), poutko 
na kladivo, zesílená tkanina na silně namáhaných místech,
EN ISO 20471:2013 třída 2 (GO/RT 3279 ISSUE 8:2013
třída 2 v oranžové barvě), reflexní pruhy na nohavicích,
odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 10 € 40,-/Kč 1060,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní softshellová bunda „Dynamic“
vnější strana: 100% polyester, podšívkovina: 100%
polyesterové polstrování, vnitřní podšívka: 100% polyester 
mikrofleece, TPU membrána
Vodoodpudivá (8.000mm vodní sloupec), prodyšný materiál, 
stojatý límec, kapuce v límci se zapínáním na suchý zip, 
vnitřní žebrované manžety, nastavitelný lem se šňůrkou, zip s
klopou proti větru a patentkami, ochranná klopa proti větru
na vnitřní straně s ochranou brady, 3 vnější kapsy se zipem,
2 vnitřní kapsy, vnitřní podšívka v kontrastní barvě (šedá),
přístup k zušlechtění na zádech a levém prsu, materiál odolný 
proti větru, EN ISO 20471:2013 třída 2 (GO/RT 3279 ISSUE
8:2013 třída 2 v oranžové barvě), reflexní detaily, odtrhávací 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 96,-/Kč 2540,-

Pánská bezpečnostní bunda
vnější strana: 75D 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyester, vnitřní podšívka: 100% polyester
Stojatý límec, lemované manžety na rukávech a manžety, 
YKK zip, vnitřní kapsa, prodloužená záda, kontrastní vložky
a vnitřní podšívka v šedé barvě, přístup k zušlechtění na
zádech a levém prsu, poutko, EN ISO 20471:2013+A1-2016
velikosti S-M třída 2, našité bezpečnostní pruhy na ramenou,
těle a rukávech, neutrální velikostní štítek, velikosti L-4XL
třída 3 (RIS-3279-TOM v oranžové barvě)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 64,-/Kč 1695,-

Dámská bezpečnostní bunda
vnější strana: 75D 100% polyester, podšívkovina: 100% 
polyester, vnitřní podšívka: 100% polyester
Lehce vypasovaný střih, stojatý límec, lemované manžety 
na rukávech a manžety, YKK zip, vnitřní kapsa, prodloužená 
záda, kontrastní vložky a vnitřní podšívka v šedé barvě, pří-
stup k zušlechtění na zádech a levém prsu, poutko, EN ISO
20471:2013+A1 třída 2 (RIS-3279-TOM v oranžové barvě), 
našité bezpečnostní pruhy na ramenou, těle a rukávech,
neutrální velikostní štítek
XS – S – M – L – XL

10 5 € 64,-/Kč 1695,-

En ISO 20471:2013 bezpečnostní parka
vnější strana: 300D Oxford polyester s akrylovým povlakem, 
prošívaná podšívka: 190T polyester vatová podšívka
Velkorysý střih, vodotěsný materiál, 1.000mm vodní sloupec, 
skrytá kapuce v límci, větrná klopa na zipu, 2 vnější kapsy,
1 vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na 
zádech, robustní a odolný materiál, materiál odolný proti
větru, 50mm široký našitý reflexní pásek, třída 3
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 39,-/Kč 1030,-

Bezpečnostní bunda
vnější strana: 100% Oxford polyester s PU povlakem, 210g/
m², polstrování: polyester, 160g/m², podšívka: 190T polyes-
ter s diamantovým prošíváním
Vodotěsná (3.000mm vodní sloupec), skrytá kapuce v límci, 
větrná ochrana na vnitřní straně, 2 velké přední kapsy s
klopou, kapsa na mobilní telefon, vnitřní kapsa, bezešvé
oblasti ramen, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění v zadní 
podšívce, větrací otvory v oblasti předloktí, materiál odolný
proti větru, EN ISO 20471:2013, třída 3 certifikováno,
50mm široké našité reflexní 3M™ Scotchlite™ pruhy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 50,-/Kč 1320,-

Bezpečnostní zimní bunda „Blouson“
vnější strana: 300D Oxford polyester s PU povlakem, uvnitř: 
100% polyester, prošívaná podšívka: 190T polyester vatová 
podšívka
Vodotěsný materiál, 1.000mm vodní sloupec, skrytá kapuce 
v límci, elastický lem, větrná klopa na zipu, 2 vnější kapsy, 1
vnitřní kapsa, zapečetěné švy, přístup k zušlechtění na lemu, 
robustní a odolný materiál, materiál odolný proti větru, EN 
ISO 20471:2013, třída 3 certifikováno, 50mm široký našitý 
reflexní pásek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 39,-/Kč 1030,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské tričko
160g/m², 100% bavlna
1x1 žebrovaný límec, krční lemovka, otvor na levém rameni
se 2 patentkami tón v tónu
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 8,50/Kč 225,-

Dětské tričko „Dips“
200g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Patentky bez niklu na rameni, krycí švy tón v tónu ve výstři-
hu, na rukávech a lemech, dolní polovina s Ombrè-efektem,
štítek TearAway
0-3, 3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3

100 10 € 13,80/Kč 365,-

Dětské tričko
200g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, interlock, 
heather grey: 85% bavlna, 15% polyester
2 patentky tón v tónu na rameni, měkký pružný materiál
0-3, 3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5  € 8,30/Kč 220,-

Dětský bryndák
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85% bavlna, 15%
polyester, interlock
2-vrstvý materiál, lemování na okrajích, zapínání na suchý
zip na krku
onesize

100 10 € 7,-/Kč 185,-

Bryndák bandana
200g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio 
bavlna, white/heather grey melange: 98% bavlna, 2%
polyester
2-vrstvý materiál, nastavení velikosti pomocí systému paten-
tek na krku, druhá strana jednobarevná, jedna strana bílá s
lemováním v kontrastní barvě, druhá strana jednobarevná, lze
nosit oboustranně, štítek TearAway
onesize

100 10 € 6,70/Kč 180,-

Dětská čepice
200g/m², 100% bio bavlna, heather grey: 85% bio bavlna,
15% polyester, interlock
Široký 2-vrstvý pas, uzel na konci čepice, měkký pružný
materiál
onesize

100 10 € 5,90/Kč 155,-

Dětské pončo
450g/m², 100% bavlna
Rozměry: 55x55cm, pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

50 1  € 7,40/Kč 195,-

Dětský ručník
450g/m², 100% bavlna
S kapucí, rozměry: 75x75cm, pratelné na 40° (bílá na 90°)
onesize

45 5  € 10,40/Kč 275,-

Dětský bryndák
450g/m², 100% bavlna, froté
Úzké lemování na lemu, suchý zip, rozměry: 26x37cm,
pratelné na 60°
onesize

250 25   € 1,15/Kč 30,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětské body
200g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, white/
heather grey melange: 96% bio bavlna, 4% polyester
2 patentky bez niklu tón v tónu na rameni, patentky bez
niklu v rozkroku, lemování v kontrastní barvě na výstřihu,
rukávech a nohavicích, štítek TearAway
3-6, 6-12, 12-18

50 10  € 10,10/Kč 270,-

Dětské body „Dips“
200g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Americký výstřih, lemování na výstřihu a koncích rukávů,
bílé patentky bez niklu na nohavici, dvojitě prošívané švy na
lemu, krycí švy tón v tónu ve výstřihu, na rukávech a lemech,
dolní polovina s Ombrè-efektem, štítek TearAway
3-6, 6-12, 12-18, 18-24

100 10 € 13,80/Kč 365,-

Dětské body
200g/m², 100% česaná OCS certifikovaná bio bavlna, inter-
lock, mocha/charcoal grey a melange/heather blue: 60% bio 
bavlna, 40% polyester
Překrývající se kulatý výstřih, lemování na výstřihu, rukávech 
a nohavicích, 3 patentky tón v tónu v rozkroku, měkký
pružný materiál
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 8,90/Kč 235,-

Dětské pruhované body
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, ash lemon: 97%
bavlna, 3% polyester
Překrývající se kulatý výstřih, patentky v rozkroku, lem v 
kontrastní barvě na krku, ramenou a nohách, 1x1 žebrovaný 
úplet, neutrální velikostní štítek
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10  € 9,95/Kč 265,-

Dětské body
180g/m², 100% česaná prstencová bavlna, grey melange:
85% bavlna, 15% viskóza
Překrývající se pohodlný výstřih, žebrované manžety na krku, 
rukávech a nohavicích, patentky v rozkroku, pružný materiál,
1x1 žebrovaný úplet
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10 € 8,20/Kč 220,-

Dětské žebrované body z bio bavlny
220g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna, 1x1 jemné
žebrování
Překrývající se pohodlný výstřih, žebrované manžety na krku, 
rukávech a nohavicích, patentky v rozkroku, pružný materiál
3-6, 6-12, 12-18

100 10  € 9,65/Kč 255,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětská mikina s kapucí
250g/m², 80% bio bavlna, 20% polyester, heather grey: 
84% bio bavlna, 16% polyester, interlock
Vsadka k zušlechtění na krku, 3-dílná kapuce, přírodně
barevná krční lemovka se vzorem rybí kosti, rovný pas s
bočními rozparky a prodlouženou zadní částí, klokaní kapsy,
ploché švy, naznačená šňůrka, zdrsněná vnitřní strana, štítek 
TearAway, k dostání ve velikostech 6-12M, 18-24M, 2-3
roky a 4-5 let
6-12, 12-18, 18-24, 2-3, 4-5

20 5 € 16,30/Kč 430,-

Dětská džínová bunda
100% OCS certifikovaná bio bavlna
Patentky na manžetách, 5 patentek bez niklu vpředu, detail 
patentky na zadním lemu, 2 náprsní kapsy s klopami a
patentkami, štítek TearAway, k dostání ve velikostech 3-6M, 
18-24M, 2-3 roky a 4-5 let
3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3, 4-5

50 10 € 23,70/Kč 630,-

Dětská pruhovaná mikina s kapucí
200g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, interlock, 
heather grey: 92% bio bavlna, 8% viskóza
Vsadka k zušlechtění na krku, léga s 5 patentkami tón v tónu
na přední straně, 3-dílná 2-vrstvá kapuce, na krku zesílené,
rovný pas s bočními rozparky, pruhy barvené přízí, měkký 
pružný materiál, štítek TearAway
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 17,30/Kč 460,-

Dětské tepláky
250g/m², 80% bio bavlna, 20% polyester, heather grey:
84% bio bavlna, 16% polyester, interlock
Ležérní harémový střih, naznačená šňůrka v pase, široký
a měkký elastický žebrovaný pas, extra dlouhé žebrované
manžety na koncích nohavic („roste“ s dítětem), bez švů
na přední a zadní straně, zdrsněná vnitřní strana, štítek
TearAway, k dostání ve velikostech 6-12M, 18-24M a 2-3 
roky, 12-18M
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 11,80/Kč 310,-

Dětské legíny
200g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, heather grey
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Trochu hlouběji střižený rozkrok, mírně elastický pas, bez 
středového švu, kulatý klínek, měkký pružný materiál, štítek
TearAway
3-6, 6-12, 12-18, 18-24, 2-3

100 10 € 7,80/Kč 205,-

Dětské legíny pruhované
200g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, interlock, 
heather grey: 92% bio bavlna, 8% viskóza
Trochu hlouběji střižený rozkrok, elastické manžety, bez 
středového švu, kulatý klínek, pruhy barvené přízí, měkký
pružný materiál, štítek TearAway
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 9,70/Kč 260,-



 BZ13 
Babybugz | 71.0013

BZ13S
Babybugz | 71.013S

BZ25 
Babybugz | 71.0025

 BZ30 
Babybugz | 71.0030

BZ05 
Babybugz | 71.0005

BZ11
Babybugz | 71.001111

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

white

black

heather grey 
gmelange

powder pink

dusty blue

nautical navy

red/washed
white

navy/washed 
white

white

natural

white

black

red

bubble gum pink

powder pink

dusty blue

nautical navy

white

black

heather grey 
eee a ga ga gggggeeemelange

natural

powder pink

fuchsia

dusty blue

nautical navy

black

heather grey 
gggmelange

vanilla

red

bubble gum pink

dusty blue

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

Dětský overal
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85% bavlna, 15%
polyester, interlock
Překrývající se kulatý výstřih, lemování na konci rukávů a
nohavic, patentky tón v tónu na vnitřních stranách nohavic a
v rozkroku, měkký pružný materiál
3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 13,30/Kč 350,-

Dětský overal
200g/m², 100% bavlna, interlock
Překrývající se kulatý výstřih, lemování na rukávech a noha-
vicích, patentky tón v tónu v rozkroku, pruhy barvené přízí,
měkký pružný materiál
3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 15,70/Kč 415,-

Dětský overal
250g/m², 80% bio bavlna, 20% polyester, heather grey
melange: 84% bio bavlna, 16% polyester
3-dílná kapuce, extra dlouhé manžety na rukávech a nohavi-
cích, zip s ochranou brady, klokaní kapsa, bez švů na zádech,
ploché švy, zdrsněná vnitřní strana, štítek TearAway, k dostání 
ve velikostech 6-12M, 18-24M, 2-3 roky a 4-5 let
6-12, 12-18, 18-24, 2-3, 4-5

20 5 € 19,80/Kč 525,-

Dětské body s dlouhým rukávem
200g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio 
bavlna, interlock
Překrývající se kulatý výstřih, lemování na koncích rukávů, 
patentky tón v tónu v rozkroku, měkký pružný materiál,
štítek TearAway
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 10,90/Kč 290,-

Dětské zavinovací body z bio bavlny
200g/m², 100% bio bavlna, interlock
Raglánový rukáv, patentky tón v tónu vpředu a v rozkroku, 
měkký pružný materiál
0-3, 3-6, 6-12

50 5 € 10,90/Kč 290,-

Dětské tričko s dlouhým rukávem
200g/m², 100% bavlna, interlock
2 patentky tón v tónu na rameni, měkký pružný materiál
3-6, 6-12, 12-18, 18-24

50 5  € 8,90/Kč 235,-



MB 440 
Myrtle Beach | 03.0440

MB 441
Myrtle Beach | 03.0441

MB 442
Myrtle Beach | 03.0442

MB 443 
Myrtle Beach | 03.0443

 MB 444 
Myrtle Beach | 03.0444

 MB 445 
Myrtle Beach | 03.0445

 MB 420 
Myrtle Beach | 03.0420

MB 421
Myrtle Beach | 03.0421

MB 422
Myrtle Beach | 03.0422

 MB 423 
Myrtle Beach | 03.0423

MB 424
Myrtle Beach | 03.0424

white black graphite mid grey light grey dark green lime green gold yellow orange magenta red indian red dark purple cobalt royal navy turquoise

white black graphite mid grey silver dark green yellow fuchsia grenadine red orient red cobalt royal navy

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

Žínka
420g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 15x21cm
onesize

250 5 € 2,30/Kč 60,-

Ručník pro hosty
420g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 30x50cm
onesize

250 5 € 3,90/Kč 105,-

Ručník
420g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 50x100cm
onesize

50 5 € 12,20/Kč 325,-

Osuška
420g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 70x140cm
onesize

25 5 € 21,80/Kč 580,-

Ručník do sauny
420g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 70x180cm
onesize

18 1 € 30,50/Kč 810,-

Osuška
420g/m², 100% česaná prstencová bio bavlna
Měkké valchované froté, rozměry: 100x150cm
onesize

18 1 € 33,-/Kč 870,-

Ručník pro hosty
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, rozměry: 30x50cm
onesize

250 25 € 3,50/Kč 90,-

Ručník
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, velikost: 50x100cm
onesize

50 5 € 11,-/Kč 290,-

Osuška
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, rozměry: 70x140cm
onesize

24 3 € 19,90/Kč 530,-

Ručník do sauny
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, velikost: 70x180cm
onesize

18 1 € 27,80/Kč 735,-

Osuška
420g/m², 100% bavlna
Z měkkého valchovaného froté, rozměry: 100x150cm
onesize

18 1 € 29,90/Kč 790,-



 Island 30 
SOL'S | 25.8903

 Island 50 
SOL'S | 25.9000

 Island 70 
SOL'S | 25.9001

 Island 100 
SOL'S | 25.9002

 Peninsula 50
SOL'S | 25.3095

 Peninsula 70
SOL'S | 25.3096

Peninsula 100 
SOL'S | 25.3097

 K118 
Kariban | 20.K118

 Atoll 30 
SOL'S | 25.1208

 Atoll 50 
SOL'S | 25.1209

 Atoll 70 
SOL'S | 25.1210

 Atoll 100 
SOL'S | 25.2936

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black dark grey rope bottle green lime orange red royal blue french navy turquoise

black pure grey bottle green apple green red fuchsia royal blue french navy

white dark grey pure grey natural creamy pink creamy blue french navy

light grey/
white beige/white lime/white orange/white

fuchsia/white navy/white turquoise/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ručník pro hosty
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 5cm, rozměry: 
30x50cm, pratelné na 60°
onesize

200 25 € 3,45/Kč 90,-

Ručník
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 8cm, rozměry: 
50x100cm, pratelné na 60°
onesize

50 10 € 8,10/Kč 215,-

Ručník
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 8cm, rozměry:
70x140cm, pratelné na 60°
onesize

20 10 € 15,60/Kč 415,-

Osuška
400g/m², 100% bavlna
Tkaná hladká bordura 8cm, rozměry: 
100x150cm, pratelné na 60°
onesize

20 5 € 23,30/Kč 620,-

Ručník pro hosty z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku tón v
tónu, overlockový povrch, rozměry: 30x50cm
onesize

300 25 € 2,35/Kč 60,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku
tón v tónu, overlockový povrch, rozměry:
50x100cm
onesize

1001001001001001001001001000000100010001101000100 101010101010101010101010010100010001   € 6 15/Kč 165€ 6€ 6€ 6€€€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6€ €€ 6€ 6€ 6€€€ 6€€€ 66€€ 66€€ €€€ 6€ 6€€ 6€ 6,15,151,15,15,15,151,15,151,15151,15,1515,1515,1515555,15151551515515151115555555/Kč/Kč/Kč/Kč/Kč/Kč/Kč/Kč/Kč/Kč/KčKčKčKKKK/KčKKčKčKčKč/Kč/Kčč/Kč/Kč//Kč/KčKčK/Kč/Kč/Kč/Kč/Kčč/Kč/Kč/Kč/Kč///Kč/KčKK/K/KčKčKč//KčKččKčč///KKččKč/K///KKKKK///KKKK/Kčč//K//Kč/Kč////// 161616161616166166166661616161616616161611616666166166166116616661161616666611161611116611165,-5,-5,55,-5,-5,5,-5 -5,5,-5,,-5,-5 --5 -5,-5,-55,-5,-5,-5,--5,---5,5,5,5,-5,--5,5,-5,5,5,5,5,5,55,5,5,5,5,555,55,55,5,5,5,,,5,5,,,,,,,,,,

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku
tón v tónu, overlockový povrch, rozměry: 
70x120cm
onesize

1001001001010010010010010010001001001000000010010000000010000000001000000100000000000 1010 € 9 80/Kč 260€ 9,80/Kč 260,-

Osuška z mikrovlákna
190g/m², 90% polyester mikrovlákno, 10%
polyamid
Elastické poutko na srolování ručníku
tón v tónu, overlockový povrch, rozměry:
100x150cm
onesize

5050500 555 € 15,90/Kč 420,-€ 5,90/ č 0,

Ručník
550g/m², 100% česaná bavlna, french terry
Hladká bordura 6cm, závěsné poutko,
dvojútková tkanina pro lepší savost, měkké 
francouzské froté, rozměry: 50x100cm
onesize

20 10 € 10,75/Kč 285,-

Osuška
550g/m², 100% česaná bavlna, french terry
Hladká bordura 6cm, závěsné poutko,
dvojútková tkanina pro lepší savost, měkké 
francouzské froté, rozměry: 70x140cm
onesize

20 10 € 21,10/Kč 560,-

Osuška
550g/m², 100% česaná bavlna, french terry
Hladká bordura 6cm, závěsné poutko, 
dvojútková tkanina pro lepší savost, měkké 
francouzské froté, rozměry: 100x150cm
onesize

20 5 € 32,-/Kč 850,-

Velurová plážová osuška
400g/m², 100% bavlna
Froté na zadní straně, s bílou bordurou 
na obou stranách, měkký samet, rozměry:
100x160cm
onesize

20 1 € 28,60/Kč 760,-



 Bamboo 50 
The One | 48.1034

 Bamboo 70 
The One | 48.1035

 Golf 
The One | 48.1018

 Print 50
The One | 48.1022

PrPrintint 7707070 
The The One OneOne | 4| 4| 48488.102.102.102.102333

 Sport
The One | 48.1027

 Guesst 30x30 
The One | 48.1004

GGGu ttest 3030330 50x50x5050
The One | 48.1003

WaWaWashcshcshclotlotlotlo hhh
The One | 48.1031
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white

black

anthracite

green

lime

red
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royal blue

turquoise

navy

white black anthracite navy

white

black

light grey

green

yellow

red

navy

royal blue

black

red
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navy

white black anthracite green

lime orange magenta red

navy turquoise royal blue

white

black

anthracite
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brown

olive green
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lime

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

Ručník „Bamboo“
600g/m², 70% bambus, 30% bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 50x100cm, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
onesize

50 5 € 8,50/Kč 225,-

Osuška „Bamboo“
600g/m², 70% bambus, 30% bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 70x140cm, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
onesize

20 5 € 16,50/Kč 440,-

Golfový ručník
450g/m², 100% bavlna, velur
S kovovým očkem a karabinou, rozměry: 40x50cm, pratelné
na 40°
onesize

150 25 € 2,80/Kč 75,-

Ručník pro hosty
450g/m², 100% česaná bavlna
Rozměry: 30x30cm, pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

250 25 € 1,15/Kč 30,-

Ručník pro hosty
500g/m², 100% česaná bavlna
Bordura s pruhy, rozměry: 30x50cm, pratelné na 60° (bílá 
na 90°)
onesize

150 25 € 1,80/Kč 50,-

Žínka
500g/m², 100% bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 15x21cm, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
onesize

250 25 € 1,-/Kč 25,-

Ručník vhodný na sublimační potisk
400g/m², 100% bavlna
Polyesterový pruh, rozměry: 50x100cm, pratelné na 60°
onesize

25 5 € 4,75/Kč 125,-

Ručník vhodný na sublimační potisk
400g/m², 100% bavlna
Polyesterový pruh, rozměry: 70x140cm, pratelné na 60°
onesize

25 5 € 9,35/Kč 250,-

Sportovní ručník
450g/m², 100% bavlna
Rozměry: 30x130cm, pratelné na 40° (bílá na 90°)
onesize

60 5 € 4,75/Kč 125,-



 Organic Washcloth
The One | 48.1080

 Organic Guest 30 
The One | 48.1081

 Organic 50 
The One | 48.1082

Organic 70 
The One | 48.1083

 Classic 50 
The One | 48.1005

 Classic 70 
The One | 48.1006

 Classic 100 
The One | 48.1001

 Classic 210 
The One | 48.1002

 Waffl  e Towel 100 
The One | 48.1045

 Organic 100 
The One | 48.1085

 Deluxe 50 
The One | 48.1015

 Deluxe 70 
The One | 48.1017

 Deluxe 100 
The One | 48.1014

 Salon Towel 45 
The One | 48.1025

hairdresser
salons towelKadeřnický ručníkFriseur-HandtuchFriseur-HandtuchFriseur-HandtuchFriseur-HandtuchH dtH dtH dtH dH dtH dtsalons towelsalons toweseur Handtuseur Handtuur Handtuur Handtuseur Handtuur Handtuur Handtu
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BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white anthracite taupe silver grey olive green salmon faded denim navy

white

black

anthracite

light grey

cream

brown

olive green

green

lime

mint

yellow

orange

red

magenta

salmon

light pink

lavender

purple

plum

light blue

azure aqua

royal blue

faded denim

navy

turquoise
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white

anthracite
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black
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salmon
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black
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black
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navy

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

Ručník „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 50x100cm, 
bílá pratelná na 90°, pratelné na 60°, barvy 
terra spice, mint a petrol pratelné na 40°
onesize

50 5  € 6,40/Kč 170,-

Osuška „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 70x140cm, 
bílá pratelná na 90°, pratelné na 60°, barvy 
terra spice, mint a petrol pratelné na 40°
onesize

25 5 € 12,70/Kč 335,-

Plážová osuška „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 100x180cm,
pratelné na 60° (bílá na 90°)
onesize

11 1 € 23,-/Kč 610,-

Ručník „Salon“
400g/m², 100% bavlna
Bez bordury, vhodné zejména pro kadeř-řř
nické salóny, poutko na zavěšení, rozměry:
45x90cm, pratelné na 60° (bílá na 90°), 
chemické čištění, stálobarevný
onesize

60 5  € 5,40/Kč 140,-

Bio žínka
550g/m², 100% bio bavlna
Poutko na zavěšení, rozměry: 
16x21cm
onesize

250 25 € 1,15/Kč 30,-

Ručník pro hosty z bio bavlny
550g/m², 100% bio bavlna
2 úzké bordury, rozměry: 30x50cm
onesize

150 25 € 1,80/Kč 50,-

Ručník z bio bavlny
550g/m², 100% bio bavlna
2 úzké bordury, rozměry: 
50x100cm
onesize

50 25 € 6,80/Kč 180,-

Osuška z bio bavlny
550g/m², 100% bio bavlna
2 úzké bordury, rozměry:
70x140cm
onesize

25 5 € 12,55/Kč 330,-

Klasický ručník
450g/m², 100% česaná bavlna
6,5cm (plus 1cm vnější okraj) bordura v
pruhovaném designu, poutko na zavěšení,
rozměry: 50x100cm, pratelné na 60° (bílá 
na 90°)
onesize

50 5 € 5,25/Kč 140,-

Klasická osuška
450g/m², 100% česaná bavlna
6,5cm (plus 1cm vnější okraj) bordura s
pruhovaným vzorem, poutko na zavěšení,
rozměry: 70x140cm, pratelné na 60° (bílá 
na 90°)
onesize

25 5 € 10,60/Kč 280,-

Klasická plážová osuška
450g/m², 100% česaná bavlna
6,5cm (plus 1cm vnější okraj) bordura s
pruhovaným vzorem, poutko na zavěšení,
rozměry: 100x180cm, pratelné na 60° (bílá
na 90°)
onesize

14 1 € 18,45/Kč 490,-

Extra velká osuška
450g/m², 100% bavlna
Bez bordury, poutko na zavěšení, smyčkové
froté, rozměry: 100x210cm, pratelné na 60° 
(bílá na 90°)
onesize

14 1 € 24,10/Kč 640,-

Osuška
270g/m², 100% česaná bavlna
Vaflový vzhled, rozměry: 
100x150cm, pratelné na 60° (bílá 
na 90°)
onesize

30 1 € 14,70/Kč 390,-

Bio plážový ručník
550g/m², 100% česaná bio bavlna
3 úzké bordury, poutko na zavěše-
ní, rozměry: 100x180cm, pratelné 
na 60° (bílá na 90°)
onesize

1111 11 € 20 40/Kč 540 -€ 20,40/Kč 540,-



 Hamam Sultan 
The One | 48.1019

 Hamam Terry 
The One | 48.1020

 Hamam Marine 
The One | 48.1046

 Towel Stripe 
The One | 48.1056

 Hamam Bag 
The One | 48.1057

 Hamam Season 
The One | 48.1058

white/grey black/white

anthracite/
white light grey/white

beige/white lime/white

mint/white yellow/white

orange/white red/white

pink/white blue/white

navy/white turquoise/white sand mint dark grey light blue anthracite/
qturquoise brown/cream navy/light 

blue navy/red petrol/mint

grey/dark grey navy/light blue spring green summer caramel autumn stone winter blue

anthracite/light grey anthracite/light blue navy/light blue

navy/gold petrol/mintnavy/red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Hamam ručník „Sultan“
260g/m², 100% bavlna
Pruhovaný design, zkroucené střapce, rozměry: 100x180cm,
pratelné na 40°
onesize

60 20 € 14,45/Kč 385,-

Hamam ručník „Terry“
500g/m², 100% bavlna
Se střapci, poutko na zavěšení, jedna strana ze savého froté, 
druhá strana z hladké bavlny, rozměry: 100x165cm, pratelné
na 40°
onesize

20 5  € 22,70/Kč 600,-

Hamam ručník „Marine“
270g/m², 100% bavlna
Pruhovaný design, zkroucené střapce, rozměry: 100x180cm,
pratelné na 40°
onesize

60 6 € 14,45/Kč 385,-

Ručník „Stripe“
550g/m², 100% bavlna
Rozměry: 90x190cm, pratelné na 60°
onesize

14 1   € 22,40/Kč 595,-

Hamam taška
280g/m², 100% bavlna
Kapsa včetně ručníku, 2 rukojeti, šňůrka se zarážkou, lze 
složit, pratelné na 40°, ručník: extra kapsa se zipem na
cennosti, rozměry: 90x170cm
onesize

60 5 € 28,20/Kč 745,-

Hamam ručník „Season“
370g/m², 100% bavlna
Žakárový a pruhovaný vzor, šňůrka se střapci na lemu, pratel-
né na 40°, je dodáván s ramínkem
onesize

60 1 € 22,-/Kč 585,-



Slippers 
The One | 48.1026

 Bathmat 80 
The One | 48.1047

Hotel 30 
The One | 48.1036

 Hotel 50 
The One | 48.1037

Hotel 70 
The One | 48.1038

 Luxury Hotel 30 
The One | 48.1039

 Luxury Hotel 50 
The One | 48.1040

 Luxury Hotel 70 
The One | 48.1041

white/white white/black white/anthracite white/burgundy white/navy white anthracite taupe silver grey lavender faded denim

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

Ručník pro hosty „Hotel“
500g/m², 100% bavlna
Úzké lemování, úzká bordura, poutko na za-
věšení, rozměry: 30x50cm, pratelné na 90°
onesize

150 25  € 1,40/Kč 40,-

Slippers
The One 48.1026
Froté pantofle
100% bavlna-froté
38/40 – 42/44

150 1 € 4,40/Kč 115,-

Bathmat 80
The One 48.1047
Koupelnová rohož
1.000g/m², 100% bavlna
Vně froté pruhy, rozměry: 50x80cm, 
uvnitř: samet, pratelné na 60° (bílá
na 90°)
onesize

50 1 € 9,35/Kč 250,-

Ručník „Hotel“
500g/m², 100% bavlna
Úzké lemování, úzká bordura, poutko na za-
věšení, rozměry: 50x100cm, pratelné na 90°
onesize

50 5 € 5,-/Kč 130,-

Osuška „Hotel“
500g/m², 100% bavlna
Úzké lemování, 2 úzké bordury, poutko na
zavěšení, rozměry: 70x140cm, pratelné na 
90°
onesize

25 5  € 8,95/Kč 240,-

Ručník pro hosty „Luxury Hotel“
675g/m², 100% bavlna
Lemování s vysoce kvalitním hladkým 
proužkem, poutko na zavěšení, rozměry: 
30x50cm, pratelné na 90°
onesize

150 25 € 1,90/Kč 50,-

Ručník „Luxury Hotel“
675g/m², 100% bavlna
Lemování s vysoce kvalitním hladkým
proužkem, poutko na zavěšení, rozměry: 
50x100cm, pratelné na 90°
onesize

50 5 € 7,30/Kč 195,-

Osuška „Luxury Hotel“
675g/m², 100% bavlna
Lemování s vysoce kvalitním hladkým 
proužkem, poutko na zavěšení, rozměry: 
70x140cm, pratelné na 90°
onesize

20 5  € 13,80/Kč 365,-



 Bathrobe hooded 
The One | 48.1021

 Bathrobe 
The One | 48.1011

Kids Bathrobe 
The One | 48.1013

 Baby Bathrobe 
The One | 48.1007

 Organic Bathrobe 
The One | 48.1084

 Velour Bathrobe 
The One | 48.1043

Waffl  e Bathrobe
The One | 48.1044

 Hamam Bathrobe 
The One | 48.1012

BIO
ORGANIC

white

magenta

turquoise

white

anthracite

navy

anthracite

taupe

ivory

salmon

white/grey light grey/white

beige/white blue/white

white

black

anthracite

taupe

magenta

burgundy

salmon

plum

navy

turquoise

petrol

ivory

olive green

white

black

yellow

orange

red

royal blue

faded denim

navy

lime

mint

magenta

light pink

light blue

turquoise

white

anthracite

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

Župan s kapucí
420g/m², 100% bavlna
Bordury na límci, rukávech a kapsách, pratel-
né na 60° (bílá na 90°)
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 34,50/Kč 915,-,

Župan
340g/m², 100% bavlna
Poutko na zavěšení, pratelné na 60° (bílá
na 90°)
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 30,50/Kč 815,-, / ,

Dětský župan
340g/m², 100% bavlna
Barvy magenta a weiß jsou v současné době 
k dostání pouze bez kapuce, bordury na
límci, rukávech a kapsách, pratelné na 40°
(bílá na 90°)

28 – 135/150 – 152/164116/1
12 1 € 21,-/Kč 555,-

Dětský župan
340g/m², 100% bavlna
Barvy magenta a weiß jsou v současné době 
k dostání pouze bez kapuce, bordury na
límci, rukávech a kapsách, pratelné na 40°
(bílá na 90°)
68/74 – 80/92 – 98/110

15 1 € 19,20/Kč 510,-

Župan z bio bavlny
420g/m², 100% bio bavlna
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 39,50/Kč 1050,-

Župan s kapucí
450g/m², 100% bavlna
Vnější strana: z měkkého sametu, vnitřní 
strana: savé froté, bordury na límci, rukávech
a kapsách, poutko na zavěšení, pratelné
na 60°
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 42,-/Kč 1120,-

Župan
270g/m², 100% bavlna
2 našité kapsy, pásek k zavázání, poutko na
zavěšení, vaflový vzhled, pratelné na 90°
L/XL

20 1 € 26,90/Kč 710,-

Hamam župan
500g/m², 100% bavlna
Šálový límec, 2 našité kapsy, pásek k zavázá-
ní, poutko na zavěšení, pratelné na 40°
S/M – L/XL – 2XL/3XL

30 1 € 35,-/Kč 930,-



 JN 8032 
James & Nicholson | 02.8032

JN 8031 
James & Nicholson | 02.8031

JN 207 
James & Nicholson | 02.0207

 JN 215 
James & Nicholson | 02.0215

JN 214 
James & Nicholson | 02.0214

K813 
Kariban | 20.K813

 K800 
Kariban | 20.K800

Classic Shorty 2-Pack 
F.O.L. | 16.7020

8005 
Promodoro | 40.8005

white

black

navy

white

black

navy

white/white black/white bright yellow/white bright green/white bright orange/white red/white bright blue/white

black

lime

orange

red

fuchsia

purple

sky blue

tropical blue

navy

white

black

oxfoxfoxfoxfxfoxfoxfffoxfoxfoxfoxfoxfforddordordordordordordordordordordrdd grgrgrgrgrgrgrggrggggrgrg eyeyeyeyeyeyeyeyeeeeyeey

lime

orange

fuchsia

sky blue

tropical blue

navy white black light grey marl/
g g ylight grey mar

underwear navy/
yunderwear navy

white

black

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

Ponožky z bio bavlny
75% bio bavlna, 23% polyamid, 2% elastan
Elastická manžeta s Lycrou®, zesílená špička a pata, plochý
prstový šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 4,70/Kč 125,-

Teniskové ponožky z bio bavlny
75% OCS smíšená bio bavlna, 23% polyamid, 2% elastan
Elastická manžeta s Lycrou®, zesílená špička a pata, plochý
prstový šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 3,80/Kč 100,-

Coolmax® business ponožky
40% bavlna, 40% polyester, 17% polyamid, 3% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, ručně řetízkovaná 
špička, ergonomický tvar pravá/levá
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 4,40/Kč 115,-

Sportovní ponožky
55% polyester, 22% bavlna, 21% polyamid, 2% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, polstrovaná špička a 
stélka, plochý a bezotlakový osnovní šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 6,50/Kč 170,-

Sportovní teniskové ponožky
62% polyester, 20% polyamid, 16% bavlna, 2% elastan
Prodyšný materiál regulujicí vlhkost, polstrovaná špička a 
stélka, plochý a bezotlakový osnovní šev
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10 € 5,40/Kč 145,-

Ponožky
52% bavlna, 48% polyamid
Měkký žebrovaný pas, jemný úplet, středně dlouhé
39/42 – 43/46

200 5 € 5,70/Kč 150,-

Pánské boxerky
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Vypasovaný střih, gumový pas v kontrastní barvě s pruhy, 
elastická tkanina
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 6,40/Kč 170,-

Pánské boxerky, balení po 2 ks
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Boxerky s krátkými nohavičkami, reliéfní široký gumový pas 
na lemu
S – M – L – XL – XXL

40 2 € 17,75/Kč 470,-

Dámské kalhotky
150g/m², 95% česaná prstencová bavlna, 5% elastan, single
jersey
Dvojité švy, s podílem elastanu pro větší pohodlí a volnost 
pohybu, hebký pocit
XS – S – M – L – XL

100 1 € 9,40/Kč 250,-





Caps & 
Hats

SUMMER CAPS ................. 380
WINTER CAPS ................. 408

TUBES & FACE MASKS ................. 422



ZoZooom Pipingg Sandwich 
Atlaantntiss | 33.00.0 04

 Start Five Sandwichh
Atlantis | 33.0039

 Start Five 
Atlantis | 33.0038

ZoZ omom
AtlaA ntisnt  | 33.000303

 Estoril 
Atlantis | 3| 3.202 40

BEST
SELLER

white/navy black/white grey/red khaki/burgundy

green/white yellow/navy orange/navy red/white

pink/white light blue/white royal/white navy/white

white white/navy black light grey

grey khaki camoufl age brown

green olive light green yellow

orange red burgundy pink

light blue royal navy/yellow navy

white black khaki

green yellow orange

red royal navy

white black/white grey khaki/navy green/white

ecru/navy/
ecru yellow/white orange/white red/white burgundy

pink/white light blue royal navy/white

white black dark grey

grey bottle green red

burgundy royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová baseballová kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, lemování v kontrastní 
barvě na kšiltu a zapínání, vyztužená přední část, suchý zip
onesize

200 50 € 4,55/Kč 120,-

5 panelová sandwich kšiltovka
100% bavlna-twill
Lemování v kontrastní barvě na kšiltu, vystředěná vyztužená
přední část bez středového švu, obšité větrací otvory, suchý 
zip
onesize

200 50 € 2,90/Kč 75,-

Zoom
Atlantis 33.0003
6 panelová baseballová kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
Vyztužená přední část, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 4,10/Kč 110,-

Estoril
Atlantis 33.2040
Sandwich kšiltovka
100% polyester žakár
Lemování v kontrastní barvě na kšiltu, potítko, strukturovaná 
přední část, zapínání na suchý zip s plastovou sponou
onesize

144 24 € 8,20/Kč 215,-

5 panelová baseballová kšiltovka
100% bavlna-twill
Vystředěná vyztužená přední část bez středového švu, obšité 
větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 2,65/Kč 70,-



 Cargo 
Atlantis | 33.8030

Libbeberere ty t Six 
AAtlaAAAA ntisss | 3| 333.3020

 Liberty Sandwich 
Atlantis | 33.0005

 Sport SSSaSaanndwwichich
Atlantis | 333..05050 004

Dad Haat 
Atlantis | 33..4030

NEW BEST
SELLER

black dark grey grey stone khaki

olive green yellow red burgundy

avio royal navy

white black light grey khaki

bottle green red royal navy

white/white white/navy black/red black/white black/black

dark grey/
white

black grey/
black grey/white light grey/

white grey/navy

natural/navy/
natural khaki/navy khaki/khaki brown/natural green/white

olive/natural light green/
white

yellow/navy/
yyellow

orange/
gorange red/white

red/navy/red burgundy/
natural pink/white light blue/

white violet/white

royal/white navy/navy navy/white turquoise/
white

white/
white

white/
ynavy

black/
black

black/
white

grey/
white

light grey/
white

khaki/
ynavy

olive/
white

green/
white

ecru/
ynavy/ecru

yellow/
ynavy

orange/
ynavy red/white burgun-

y ydy/navy

violet/
white

light blue/
white

royal/
white

navy/
white

navy/
ynavy

bottle green/
white

turquoi-
se/white

white black grey stone khaki

olive camoufl age red burgundy pink

light blue light denim clear wash 
denim dark denim navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová kšiltovka
100% chino bavlna-twill
Vintage vzhled, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, struk-
turovaná přední část, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 9,85/Kč 260,-

Sport Sandwich
Atlantis 33.0504
6 panelová sandwich kšiltovka
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, lemování v kontrastní barvě na kšiltu,
zesílený přední panel, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 5,90/Kč 155,-

Dad Hat
Atlantis 33.4030
6 panelová chino kšiltovka
100% bavlna-twill, předeprané
Mírně zahnutý kšilt, nevyztužené přední panely, látkový pásek
s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,-/Kč 240,-

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká kartáčovaná bavlna
6 švů na kšiltu, potní pásek z polyestru, zesílený přední 
panel, obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50  € 3,65/Kč 95,-

6 panelová keprová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna-twill
Lemování v kontrastní barvě na kšiltu, vyztužená přední část, 
obšité větrací otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

200 50 € 5,05/Kč 135,-



 Grooovo y 
Atlantististis | 3| 3| 33.603.603.60505050

 Hit 
AAAtlaAA ntis | 33.7060

 Base 
Atlaantisnt  | 33.603000

Whhiippyy y y
Atlantiss | 3| 333.703 73.707 100100

 Case 
AAtlantis | 33.5070

 Snap Back 
Atlantis | 33.2080

BEST
SELLER

black dark grey grey stone

olive burgundy avio navy

white black dark grey light grey khaki

olive green red burgundy pink

light pink violet royal navy

white black grey yellow fl uo

red royal navy

dark grey 
gmelange grey melange red melange

purple melange royal melange avio melange

black khaki olive

mustard burgundy navy

white white/black black black/grey black/red

grey melange grey camoufl age green red

burgundy royal navy navy/red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka
260g/m², 100% bavlna
Nálepka na kšiltu, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady,
kovová spona, vintage vzhled v důsledku enzymatického 
praní, štítek TearAway
onesize

144 24 € 10,-/Kč 265,-

6 panelová kšiltovka
100% bavlna-twill
Nálepka na kšiltu, ohnutý kšilt, potítko z bavlny, prošité
větrací otvory, kovová spona, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,20/Kč 245,-

6 panelová kšiltovka
250g/m², 75% nylon, 20% bavlna, 5% elastan
Nálepka na kšiltu, potní pásek s funkcí rychlého schnutí, za-
pínání na suchý zip s elastickou přední stranou, UV ochrana
50+, štítek TearAway
onesize

144 24 € 14,15/Kč 375,-

6 panelová síťovaná kšiltovka
86g/m², hlavní látka: 100% polyester, boční strany a zadní 
strana: 97% nylon, 3% elastan
Nálepka na kšiltu, potní pásek s funkcí rychlého schnutí,
laminovaný přední panel, zapínání na suchý zip s elastickou
přední stranou, štítek TearAway
onesize

144 24 € 14,80/Kč 390,-

6 panelová Trucker kšiltovka
250g/m², hlavní látka: 100% chino bavlněný kepr-barvený
pigmentem, boční strany a zadní strana: 100% polyester
8 švů na kšiltu, nálepka na kšiltu, prošité větrací otvory, 
suchý zip, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,10/Kč 240,-

6 panelová kšiltovka
100% polyester, spodní strana: 100% bavlna
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt se 6 švy, zesílený přední panel, 
PVC zapínání, štítek TearAway
onesize

144 24 € 6,60/Kč 175,-



ShShShShShot otot ot ot
AtlaAtlaAtlaAtlaAtA ntisntisntisntisti | 3| 3| 3| 33.73.73.703.703.7 000000000000000

 Rapper Cotton 
Atlantis | 33.8020

Rappper Cr Canvanva as aa
AAtlaAAAA ntis | 333.606006 6066

 Ray y 
Atlantiss | 3| 33.603.603.6070

Snap 90s 
Atlantis | 33.6010

 Snap Five 
Atlantis | 33.0064

NEW

BEST
SELLER

white black dark grey

light grey green yellow

red royal navy

white/white black/black dark grey/
black khaki/stone olive/black

mustard/
black red/red burgundy/

g yburgundy
burgundy/

stone violet/white

royal/royal navy/grey navy/navy

white/yellow/
g ydark grey

white/bur-
g ygundy/black black/grey dark grey/red grey/black

grey/bright
yyellow/black

grey/navy/
ynavy olive/khaki bottle green/

white orange/white

royal/grey navy/burgun-
y gdy/beige

navy/bur-
g ygundy navy/yellow navy/dark 

g ygrey

white black dark grey

red royal navy

white/black white/black/
ggreen white/red white/red/

black
white/red/

yroyal

white/royal white/navy black/black navy/navy

white black grey camoufl age olive

red burgundy royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová kšiltovka
270g/m², 100% bavlna-twill
Ohnutý kšilt, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, laminova-
ný přední panel, kovová spona, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,20/Kč 245,-

5 panelová Trucker kšiltovka
vnější látka 1: 100% bavlna, vnější látka 2: 100% polyester
Ohnutý kšilt, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, strukturo-
vaná přední část, PVC zapínání
onesize

144 24 € 6,-/Kč 160,-

5 panelová síťovaná kšiltovka
260g/m², hlavní látka: 100% bavlna, boční strany a zadní 
strana: 100% polyester
Nálepka na kšiltu, potní pásek vpředu zesílený o 4 řady, 
laminovaný přední panel, PVC zapínání, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,80/Kč 205,-

5 panelová kšiltovka
193g/m², 100% polyester
Nálepka na kšiltu, vodotěsný materiál, prodyšný materiál ,
potní pásek s funkcí rychlého schnutí, laminovaný přední 
panel, zapínání na suchý zip s elastickou přední stranou, UV
ochrana 50+, štítek TearAway
onesize

144 24 € 13,80/Kč 365,-

5 panelová síťovaná kšiltovka s plochým kšiltem
80g/m², 100% polyester
Nálepka na kšiltu, 6 ozdobných švů na kšiltu, PVC zapínání,
štítek TearAway
onesize

144 24 € 6,35/Kč 170,-

5 panelová kšiltovka
100% polyester, spodní strana: 100% bavlna
Extra široký plochý kšilt, přední panel bez švu, plastový
uzávěr, štítek TearAway
onesize

144 24 € 6,60/Kč 175,-



 Piloloot Piping Sandwich 
Atlaaantis | 3| | 3.0502

 Racingggg 
Atlantitis | 33| 33333.0533 05

Raappeppeppeppeppepeer 
Atlantistis | 3| 3| 3| 3| 3.23.200.2070

PiPiiPiPilotlotototot 
AtlaAtlaAAtlaAtlantisntisntisnt | 3| 3| 3| 3| 33.053.053.053.050 01010101

KKid SSd Sd tartar 
AtlatlaA ntisntisnt | 333.133.136060

 Refl ect t
Atlantis | 33.05512212

black/white natural/navy yellow/navy

red/white royal/white navy/white

white/royal black/grey yellow/navy orange/grey

red/navy light blue/navy navy/white navy/khaki

black khaki olive red navy black red royal navy

green fl uo fuchsia fl uo orange fl uo white/black/
g yburgundy

white/olive/
gorange

white/green white/red/
black

white/red/
yroyal black black/black

grey/red olive/black green yellow fl uo yellow/black

orange/black red royal navy

ecru/red yellow/white red/navy pink/white

light blue/navy royal/white navy/light blue
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Těžká broušená 6 panelová sandwich kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna-twill
Kšilt s lemováním v kontrastní barvě, spodní strana kšiltu v
kontrastní barvě, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 7,90/Kč 210,-

6 panelová 3-barevná kšiltovka
94% polyester, 6% viskóza
3-barevný vzhled s lemováním v kontrastní barvě, suchý zip
onesize

144 24 € 5,80/Kč 155,-

5 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
6 švů na kšiltu, síťovina na bocích a vzadu, potní pásek z
polyestru, polstrovaný přední panel a kšilt, PVC zapínání,
štítek TearAway
onesize

144 24 € 5,15/Kč 135,-

Těžká broušená 6 panelová bavlněná keprová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna-twill
Látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 7,40/Kč 195,-

Dětská kšiltovka
100% bavlna-twill
3-barevný vzhled s lemováním v kontrastní barvě, suchý zip
onesize

144 24 € 7,35/Kč 195,-

6 panelová reflexní kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
Látkový pásek s kovovým zapínáním, s reflexní vsadkou na
kšiltu a na stahovacím pásku (bez ochranné funkce)
onesize

144 24 € 6,80/Kč 180,-



TaTaTannk k
AtlaAtlaantntisnntis | 3| 33.003535

Army 
Atlantis | 33.0519

AcActiotiotioonn
AtlaAtlantisntis | 3| 3| 3333.053.0566060

BaB ndad na Goaoal l 
AtlalAtlantisntis | 3| 33.3000000

Mash-uup 
Atlantis | 33..4000

white black green yellow orange

red pink light blue royal navy

white black khaki camoufl age

olive navy dark grey

black grey khaki

camoufl age green navy

white black dark grey grey stone

khaki camoufl age brown green olive

yellow orange red burgundy fuchsia

pink light blue denim navy

black melange grey melange light grey 
gmelange green melange

red melange burgundy 
gmelange navy melange
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Vojenská kšiltovka
100% kartáčovaná bavlna, potítko: 65% polyester, 35% 
bavlna
4 švy na kšiltu, vojenský vzhled, suchý zip
onesize

200 50 € 5,90/Kč 155,-

Vojenská ripstop kšiltovka
100% praná ripstop bavlna
Středový šev, boční větrací otvory, suchý zip, strukturovaná 
tkanina
onesize

144 24 € 8,50/Kč 225,-

 Bandana Goal
Atlantis 33.3000
Bandana šátek
100% bavlna
Bandana šátek, rozměry: 53x53cm
onesize

600 200 € 2,30/Kč 60,-

 Mash-up
Atlantis 33.4000
6 panelová melírovaná kšiltovka
80% polyester, 20% viskóza
Mírně zahnutý kšilt se spodní stranou v kontrastní barvě, 
vyztužené přední panely, PVC zapínání, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,25/Kč 245,-

6 panelová kšiltovka
100% praná chino bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, nevyztužená přední 
část, boční větrací otvory s kovovými očky, látkový pásek s
kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 8,40/Kč 220,-



 B645 
Beechfi eld | 53.3.3.3.0006450

 B645B 
Beechfi eld | 53.645B

 B640 
Beechfi eld | 53.0640

B6B660 0
BeecBeechhfi hfi eld | 53.53...006000600060

 B58 
Beechfi eld | 53.0058

 B653 
Beechfi eld | 53.0653

NEW

NEW NEW

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

black/white fl uorescent
ggreen/white

lime green/
white

fl uorescent
yyellow/white

sunfl ower/
white orange/white fl uorescent

gorange/white
classic red/

white
fl uorescent
ppink/white

fuchsia/white purple/white sky blue/
white

bright royal/
white

french navy/
white

black/white lime green/
white

sunfl ower/
white orange/white classic red/

white

fuchsia/white sky blue/
white

bright royal/
white

french navy/
white

white/white black/black black/white black/light 
g ygrey

black/lime 
ggreen

black/yellow black/orange black/classic 
red black/fuchsia black/surf 

blue

graphite grey/
g p g ygraphite grey

light grey/
g g ylight grey

olive green/
black

bottle green/
gbottle green

pure green/
white

classic red/
white

classic red/
classic red

chocolate/
caramel

burgundy/
g g ylight grey

pastel pink/
p ppastel pink

bright royal/
white

bright royal/
g ybright royal

french navy/
white

french navy/
yfrench navy

black graphite grey olive green sand oxford navy

white black light grey

bottle green classic red french navy

black pastel lemon beige pastel mint

pastel pink pastel blue navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová kšiltovka Vintage Trucker
100% polyester
Polstrovaný přední panel a kšilt, snapback zapínání ve 
vintage stylu
onesize

192 12 € 4,65/Kč 120,-

Dětská 5 panelová polyesterová síťovaná kšiltovka
100% polyester
Polstrovaný přední panel a kšilt, snapback zapínání ve 
vintage stylu
onesize

192 24 € 4,40/Kč 120,-

6 panelová kšiltovka Bio Trucker
kšilt a přední panel: 100% OCS certifikovaná bio bavlna,
síťované části: polyesterová síťovina
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, snapback
zapínání, štítek TearAway
onesize

72 6 € 8,55/Kč 225,-

6 panelová nízkoprofilová kšiltovka
100% těžká bavlna-drill
Vystředěný nevyztužený přední panel bez švu, látkový pásek
s kovovým zapínáním
onesize

144 24 € 4,40/Kč 120,-

6 panelová nízkoprofilová kšiltovka
100% chino bavlna
Předtvarovaný kšilt, měkká, nestrukturovaná oblast hlavy, 
prošité větrací otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, 
štítek TearAway
onesize

144 12 € 5,10/Kč 135,-

5 panelová Trucker kšiltovka
vnější látka 1: 100% bavlna, vnější látka 2: 100% polyeste-
rová síťovina
Předtvarovaný kšilt, přední strana a kšilt z bavlny, snapback 
zapínání ve vintage stylu
onesize

192 12 € 4,40/Kč 120,-



 B655 
Beechfi eld | 53.0655

 B15C 
Beechfi eld | 53.015C

 B171 
Beechfi eld | 53.0171

B6B6B65 5 55
BeecBeecBeecBeeeeB hfi ehfi ehfi eld |ld |d |ld |d | 53.53.53.0065006500650

 B59 
Beechfi eld | 53.0059

 B20 
Beechfi eld | 53.0020

NEW

NEW

NEW

NEW

BEST
SELLER

white/french
ynavy

black/light 
g ygrey black/orange black/lime 

ggreen black/fuchsia

black/bright 
yroyal

black/classic 
red black/yellow graphite grey/

y g yoyster grey
putty/french 

ynavy

classic red/
white

bright royal/
white

french navy/
classic red

french navy/
p yputty

white black graphite grey stone stone/french
ynavy

forest green classic red bright royal french navy french navy/
stone

white/classic 
red

white/bright 
yroyal

black/graphi-
g yte grey black/yellow black/classic 

red

black/lime 
ggreen

graphite grey/
black

kelly green/
white orange/white classic red/

white

fuchsia/white purple/white bright royal/
white

french navy/
white

surf blue/
white

vintage black vintage stone vintage olive vintage jungle 
camo

vintage red vintage light 
denim vintage denim

soft  white black graphite grey light grey military green

bottle green classic red burgundy french navy

black/lime green black/yellow black/orange black/classic red

black/bright 
yroyal

black/graphite 
g ygrey/white

black/graphite 
g ygrey/classic red

black/classic 
red/white

bottle green/
black/white

orange/black/
white

classic red/
black/white

sky blue/french 
ynavy/white

bright royal/
black/white

french navy/
classic red/white

french navy/bright
yroyal/white

graphite grey/
g yblack/bright royal

387

Ac
ce

ss
or

ie
s

Ca
ps

 &
 H

at
s 

• 
SU

M
M

ER
 C

AP
S

BE
EC

H
FI

EL
D

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

6 panelová nízkoprofilová kšiltovka „Vintage“
100% speciálně praná bavlna
Vintage vzhled, předtvarovaný kšilt, měkká, nestrukturovaná
oblast hlavy, prošité větrací otvory, látkový pásek s mosaznou
sponou jako zapínání, štítek TearAway
onesize

144 12  € 6,30/Kč 170,-

5 panelová sandwich kšiltovka
100% bavlna-drill
Sandwich v kontrastní barvě, vyztužený přední panel bez švu,
obšité větrací otvory v kontrastní barvě, zapínání na suchý
zip Rip-Strip™
onesize

192 12  € 4,65/Kč 125,-

Týmová závodní čepice
100% kartáčovaná bavlna-twill
Zapínání na suchý zip Rip-Strip™
onesize

150 25 € 4,85/Kč 130,-

6 panelová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna-drill
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, obšité větrací 
otvory, látková páska s tri-glide přezkou
onesize

144 12 € 4,80/Kč 125,-

6 panelová baseballová kšiltovka „Authentic“
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, strukturovaná přední část, prošité větrací 
otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 12 € 6,30/Kč 170,-

6 panelová sandwich kšiltovka „Athleisure“
100% kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, sandwich v kontrastní barvě, strukturo-
vaná přední část, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek 
TearAway
onesize

144 12 € 5,45/Kč 145,-



 B70
Beechfi eld | 53...007000007007

B5B5BB 4 
BeBeeccB hfi ehfi eld ld | 53.53.0054

 B660 
Beechfi eld | 53.0660

 B610 
Beechfi eld | 53.0610

 B610C 
Beechfi eld | 53.610C

 B25 
Beechfi eld | 53.0025

NEW

NEW NEW

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

white black graphite grey french navy black olive green sand oxford navy

black/grey black/lime green black/yellow black/orange

black/classic red black/fuchsia black/surf blue

white/black black/black/
black black/black black/grey

black/classic red black/
g ybright royal grey/black grey/grey

classic red/black classic red/
classic red

french navy/
classic red

french navy/
yfrench navy

white black graphite grey bottle green

yellow orange classic red burgundy

purple bright royal french navy

white black graphite grey bottle green

classic red burgundy bright royal french navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová recyklovaná kšiltovka Pro-Style
100% recyklovaný polyester
Předtvarovaný kšilt, zesílený přední panel, obšité větrací 
otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

72 6 € 6,35/Kč 170,-

6 panelová kšiltovka z bio bavlny
100% OCS certifikovaná bio bavlna
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, látková páska s
tri-glide přezkou, štítek TearAway
onesize

96 12 € 8,85/Kč 235,-

5 panelová kšiltovka s rovným kšiltem
100% polyester twill
Zelená spodní strana kšiltu (černá u barvy black/black/
black), plochý kšilt s nálepkou, vyztužené přední panely,
obšité větrací otvory, retro styl snapback zapínání
onesize

144 12 € 6,-/Kč 160,-

5 panelová Snapback kšiltovka
100% bavlna-twill
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt, retro styl snapback zapínání,
štítek TearAway
onesize

192 12 € 4,40/Kč 120,-

5 panelová Snapback kšiltovka
100% bavlna-twill
Nálepka na kšiltu, plochý kšilt, retro styl snapback zapínání,
štítek TearAway
onesize

192 12 € 4,40/Kč 120,-

5 panelová kšiltovka „Authentic“
220g/m², 100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, strukturovaná přední část, prošité větrací 
otvory, látkový pásek s kovovým zapínáním, štítek TearAway
onesize

144 12  € 4,40/Kč 120,-



B1B1B10B BBB
BBeechfi efieeld | 53.3.01010100B

 B10 
Beechfi eld | 53.0010

B1BB1B11555555
BeecBeecchfihfihfi efi ehfi eld ldd |d |d |dl 53.55 0015

 B558 
Beechfi eld | 53.0558

 B34 
Beechfi eld | 53.0034

 B41 
Beechfi eld | 53.0041

NEW

NEW

BEST
SELLER

white black graphite grey bottle green kelly green

lime green yellow orange bright red classic red

burgundy classic pink fuchsia purple sky blue

bright royal french navy emerald surf blue

white black graphite
g ygrey light grey natural olive green

bottle 
ggreen kelly green lime green yellow sand gold

orange bright red classic red chocolate burgundy pastel pink

classic pink fuchsia purple sky blue bright royal french navy

emerald surf blue

white black graphite grey bottle green

classic red burgundy bright royal french navy

black heather coral antique teal heather mint

white black graphite grey natural pebble

khaki olive green chocolate burgundy navy white black fuchsia french navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětská 5 panelová kšiltovka
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, obšité větrací otvory, zapínání na suchý
zip Rip-Strip™, knoflík bezpečný pro děti
onesize

144 12 € 3,65/Kč 95,-

Bezešvá kšiltovka Performance
90% polyester, 10% elastan
Prodyšná mikrosíťka, bezešvé provedení, uzavřená zadní 
část, elastické potítko, zesílený přední panel, flexibilní a
lehká, štítek TearAway
onesize

72 6 € 11,-/Kč 290,-

Kšiltovka „Army“
100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

192 12 € 5,75/Kč 150,-

Sportovní sluneční kšilt
100% bavlna-twill
Látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

192 12 € 4,40/Kč 120,-

5 panelová kšiltovka
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, prošité větrací otvory, zapínání na suchý 
zip Rip-Strip™
onesize

144 12 € 3,90/Kč 100,-

5 panelová kšiltovka
100% bavlna-drill
Předtvarovaný kšilt, přední panel bez švu, obšité větrací otvory, 
zapínání na suchý zip Rip-Strip™
onesize

192 12 € 4,55/Kč 120,-



6660006060
Flexfi fifit fi | 55555555.600.600.600.6006666

 6606CF 
Flexfi t | 55.06CF

 7707 
Flexfi t | 55.7707

 6007 
Flexfi t | 55.6007

 110 
Flexfi t | 55.0110

 6089 
Flexfi t | 55.6089

NEW

NEW

NEW

BEST
SELLER

white black black/whi-
te/black charcoal brown/whi-

te/brown
royal/

ywhite/royal

kelly/whi-
yte/kelly

red/white/
red

carolina blue/whi-
te/carolina blue

navy/whi-
yte/navy navy

black/white/
black

dark grey/
g ywhite/dark grey

silver/white/
silver

khaki/white/
khaki

red/white/red maroon/white/
maroon

navy/white/
ynavy

white black/black black

red royal navy

white black black/grey black/red

dark grey grey red navy

black/black black black/silver black/teal black/neon 
yyellow

black/neon 
gorange

black/red black/neon 
ppink

black/
p ppurple dark grey dark grey/

g ydark grey
charcoal/

black

heather 
g ygrey/black

heather grey/
g yheather grey

heather 
g ygrey

heather 
g ygrey/red

heather
g ygrey/maroon

heather 
g y ygrey/royal

heather 
g y ygrey/navy silver brown tan natural natural/

black

buck olive/black spruce redorange red/red

red/black maroon/
black

maroon/
maroon maroon purple purple/gold

royal/
gorange royal navy/red navy/

maroon navy dark navy dark navy/
ydark navy

white black grey navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová Trucker kšiltovka
vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější látka 2: 
100% polyester
Plochý kšilt, plně vyztužená přední část bez švu, síťovaná
vsadka na zádech, plastové zapínání
onesize

72 6   € 8,75/Kč 230,-

6 panelová Trucker kšiltovka
vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější látka 2: 
100% polyester
Rovný střih, bílá, zpevněná canvas přední strana, plastové 
zapínání
onesize

72 6   € 8,75/Kč 230,-

5 panelová Snapback kšiltovka
100% bavlna
Zelená spodní strana kšiltu (spodní strana kšiltu tón v tónu u
barvy black/black), přední panel bez švu, plastové zapínání 
tón v tónu, robustní kepr
onesize

72 6 € 13,20/Kč 350,-

6 panelová kšiltovka „Fitted Snapback“
83% akryl, 15% vlna, 2% elastan
Plochý kšilt, elastické potítko, 6 obšitých větracích otvorů,
plastové zapínání
onesize

72 6 € 19,05/Kč 505,-

6 panelová Snapback kšiltovka
80% polyakryl, 20% vlna
Zelená spodní strana kšiltu u jedno- a dvoubarevných kšiltovek 
s kontrastním zapínáním, knoflíkem, větracími otvory a kšiltem, 
spodní strana kšiltu tón v tónu u barev black/black, heather 
grey/heather grey, dark grey/dark grey, dark navy/dark navy 
a maroon/maroon, vyztužená přední část, plastové zapínání
onesize

72 6   € 13,20/Kč 350,-

5 panelová Snapback kšiltovka
100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, plastové zapínání
onesize

72 6   € 14,55/Kč 385,-



 6196 
Flexfi t | 55.6196

 180 
Flexfi t | 55.0180

 6533 
Flexfi t | 55.6533

 110P 
Flexfi t | 55.110P

 6277FM 
Flexfi t | 55.77FM

 6277FV 
Flexfi t | 55.77FV

NEW NEW

NEW NEW NEW

black/white brown/khaki

white black dark grey

silver red navy

white black green red

purple royal navy

white black silver navy black black dark grey heather grey maroon navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka Flexfit Glenček
97% polyester, 3% elastan
Vyztužená přední část, kostkovaný design, uzavřená zadní 
část bez zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 13,20/Kč 350,-

6 panelová kšiltovka „Delta“
92% polyester, 8% elastan
Ohnutý kšilt, potítko, bezešvé panely spojené 3vrstvou
multifunkční páskou, speciální technologie zabraňuje tvorbě
potních skvrn
S/M – L/XL

72 6 € 24,40/Kč 650,-

6 panelová síťovaná kšiltovka
vnější látka 1: 83% nylon, 14% bavlna, 3% polyuretan,
vnější látka 2: 87% polyester, 13% elastan
Předtvarovaný kšilt, vodoodpudivá, prodyšný materiál 
S/M – L/XL

72 6 € 15,45/Kč 410,-

CoolDry Mini Piqué čepice
100% polyester, poly hybridní lehké Piqué
Předtvarovaný kšilt, vodoodpudivá, suchý zip s elastickou 
vložkou
onesize

72 6 € 17,70/Kč 470,-

6 panelová Flexfit kšiltovka
62% polyester, 35% viskóza, 3% elastan
Mírně zahnutý kšilt, vyztužená přední část, zadní část plně
uzavřená
S/M – L/XL

72 6 € 19,05/Kč 505,-

6 panelová Flexfit kšiltovka
63% polyester, 34% bavlna, 3% elastan
Plochý kšilt, uzavřená zadní část
S/M – L/XL

72 6 € 15,45/Kč 410,-



66626266 1010 
FlexxFlexfifi t | 555.6210

 7005 
Flexfi t | 55.7005

 6277MC 
Flexfi t | 55.77MC

 6277OC 
Flexfi t | 55.77OC

6626266245 45 45455
Flexxfi t fi t fi t fi tfi t | 55| 55| 5| 5 .6246242424245

 6277 
Flexfi t | 55.6277

NEW NEW

NEW

BIO
ORGANIC

BEST
SELLER

white black black/grey black/red

dark grey dark navy heather grey brown

red/black red royal

white black dark grey stone khaki

buck green camouf-
glage tan red pink

cranberry maroon light blue navy

stone white black black/black dark grey grey

silver khaki rose brown browncoyote 
brown olive

spruce pepper 
ggreen fresh green gold curry orange

red maroon pink purpledark pink carolina 
blue

hawaiian 
ocean slate blue royal navy dark navy

black dark grey khaki camo

olive red navy

multicam 
palpina

multicam 
black

multicam 
khaki multicam multicam 

ptropic

white black navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka Premium 210 Fitted
83% polyakryl, 15% vlna, 2% elastan
Spodní strana kšiltu tón v tónu, plochý kšilt, zesílený přední 
panel, Flexfit® technologie bez zapínání
S/M – L/XL

72 6  € 15,45/Kč 410,-

6 panelová bio Flexfit kšiltovka
98% bio bavlna, 2% elastan
Ohnutý kšilt, vyztužená přední část, Flexfit® technologie bez
zapínání
S/M – L/XL

72 6 € 15,45/Kč 410,-

6 panelová bavlněná keprová kšiltovka
100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním, 
měkká přední část
onesize

72 6 € 13,20/Kč 350,-

6 panelová vlněná česaná kšiltovka Flexfit
63% polyester, 34% bavlna, 3% elastan
8 ozdobných švů na horní straně kšiltu, stříbrná spodní 
strana kšiltu (spodní strana kšiltu tón v tónu u barvy black/
black), uzavřená zadní část bez zapínání, měkký česaný
svrchní materiál
Youth – XS/S – S/M – L/XL – XXL

72 6 € 13,20/Kč 350,-

5 panelová kšiltovka „Classic Jockey“
100% bavlna-twill
Rovný střih, nastavitelný nylonový pásek s klipem, po stranách 
4 kovová očka
onesize

72 6 € 13,20/Kč 350,-

6 panelová kšiltovka Multicam®
98% bavlna, 2% elastan
Předtvarovaný kšilt, zadní část plně uzavřená, maskovací vzor
S/M – L/XL

72 6 € 19,05/Kč 505,-



 6511 
Flexfi t | 55.6511

6560 
Flexfi t | 55.6560

 6606 
Flexfi t | 55.6606

 6778 
Flexfi t | 55.6778Fl fi | 55 6778

777770006 6
Flexfi fi tt t | 55| 5 .77077 66

 5003 
Flexfi t | 55.5003

NEW

BEST
SELLER

white black black/white black/white/
black dark grey

dark grey/whi-
g yte/dark grey grey/white khaki/black buck red

red/white royal royal/white navy navy/white white black khaki red navy

white black black/white dark grey dark grey/
white

heather 
g ygrey/white

silverheather 
g ygrey/black silver/white khaki/white khaki brown/

khaki

buck buck/
white

moss
ggreen/khaki red maroon navy navy/

white

black grey/black heather grey

red royal navy

white black charcoal*

red pink navy

white black grey

khaki red navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Síťovaná kšiltovka Flexfit Trucker
vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější látka 2:
95% polyester, 5% elastan
Ohnutý kšilt, zadní strana ze síťoviny, uzavřená zadní část
bez zapínání
S/M – L/XL

72 6  € 13,20/Kč 350,-

5 panelová Flexfit kšiltovka
97% polyester, 3% elastan
Sportovní střh, uvnitř Flexfit® potní pásek, vyztužený přední 
panel bez švu
S/M – L/XL

72 6 € 13,20/Kč 350,-

Vintage Trucker kšiltovka
vnější látka 1: 60% bavlna, 40% polyester, vnější látka 2:
100% polyester
Rovný střih, mírně zahnutý kšilt, přední plátěný panel zesíle-
ný středovým švem, zadní strana ze síťoviny
onesize

72 6  € 8,75/Kč 230,-

Kšiltovka Flexfit z dvojitého žerzeje
66% polyester, 30% bavlna, 4% elastan
Spodní strana kšiltu tón v tónu, měkký elastický pletený 
žerzej
S/M – L/XL

72 6 € 13,20/Kč 350,-

Zahnutá klasická Snapback kšiltovka
60% bavlna, 40% polyester
Předtvarovaný kšilt, vyztužená přední část, plastové zapínání
onesize

72 6  € 13,20/Kč 350,-

Rybářský klobouk
98% bavlna-twill, 2% elastan
onesize

72 6  € 17,70/Kč 470,-



 MB 6181 
Myrtle Beach | 03.6181

 MB 616161184 
Myrtle BBBeeach | 03.613 6184

 MB 61833 3
Myrtle Beach | 03.63.613 83

MBMB 62622727
MMyrtMyrtle Ble Beacheach | 003.62.62227

MB 6221
Myrtle Beach | 03.62212

 MB 16 
Myrtle Beach | 03.0016

seamlessbe e ýseamlessseamlessnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black dark grey light grey beige dark brown

dark green green gold yellow orange magenta red

wine light blue royal navy turquoise

white black light grey khaki dark brown

olive fern green magenta red wine

purple navy caribbean 
blue white black red navy

grey/black olive/black denim/black white black graphite red navy

black dark grey light grey beige dark green lime green

gold yellow orange red pacifi c royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Originální 6 panelová Flexfit® kšiltovka
98% bavlna, 2% elastan
8 ozdobných švů na kšiltu, dobré držení díky elastanové
vložce a pásku Flexfit®, uzavřená zadní část, laminované
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, kšiltovka bez 
zapínání
S/M – L/XL

144 24 € 18,-/Kč 480,-

6 panelová Flexfit® kšiltovka s plochým kšiltem
87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan
Plochý kšilt, 8 ozdobných švů na kšiltu, dobré držení díky
elastanové vložce a pásku Flexfit®, zadní část plně uzavřená,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů
S/M – L/XL

144 24  € 20,20/Kč 535,-

6 panelová funkční Flexfit® kšiltovka
84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan
Prodyšný a rychleschnoucí materiál, 8 ozdobých švů, dobré 
držení díky elastanové vložce a pásku Flexfit®, zadní část
plně uzavřená, laminované přední panely, 6 obšitých větra-
cích otvorů
S/M – L/XL

144 24 € 18,-/Kč 480,-

6 panelová maskáčová kšiltovka
vnější látka: 100% polyester, vnější látka 2: 100% bavlna
Polstrované potítko, laminované přední panely, nastavení 
velikosti pomocí zapínání na plastový klip
onesize

144 6 € 10,40/Kč 275,-

Bezešvá kšiltovka
100% polyester
Prodyšný 3D síťovaný materiál, 6 ozdobných švů na kšiltu, 
bezešvá předtvarovaná oblast hlavy, zadní část plně uzavře-
ná, dobře padne díky elastickému potítku, laminované přední 
panely, 2 obšité větrací otvory v přední části
S/M – L/XL

144 12 € 20,20/Kč 535,-

6 panelová kšiltovka vyztužená
100% super těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapí-
nání na kovovou přezku v matně stříbrné barvě s vyšívaným
očkem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-



MBB 62622060606 
MyrtMyrtle Beach | 03.62060600606

MBMB 7010 
MMyrtrtrtle BBeach | 03.7010

MBB 61111111
MyrtyrtrMyrtle Be Beachh | 0| 03.613.6 11

MBMB 6626 155
Myrtyrtle Be Beaeachach | 03.62.6262151515

MB 6230 
Myrtle Beach | 03.6230

white black dark grey light grey

beige red royal navy

white black dark grey light grey dark brown

dark khaki dark green green lime green yellow

gold yellow gold yellow/
yroyal/red orange pink signal red

bordeaux aqua royal navy turquoise

white black* black/ch-
arcoal graphite dark grey

light grey/
black light grey beige beige/dark 

ggreen dark brown

olive light khaki/
black

light khaki/
ynavy olive/beige dark green

fern green green lime green yellow gold yellow

orange pink signal red wine purple

sky blue aqua royal navy turquoise

black/black dark grey melan-
gge/black green/black

red/black royal/black turquoise/black

black/light grey dark grey/light 
g ygrey light grey/black

dark green/light 
g ygrey red/navy navy/red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová elastická fit baseballová kšiltovka
97% kartáčovaná bavlna, 3% elastan
8 ozdobných švů na kšiltu, zadní část plně uzavřená, ideální 
tvar, který sedí díky elastické vložce a elastickému potítku,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů
S/M – L/XL

144 24 € 11,50/Kč 305,-

 MB 6215
Myrtle Beachy 03.6215
6 panelová síťovaná kšiltovka Elastic Fit
vnější látka: 70% polyester, 30% bavlna, vnější látka 2: 
100% polyester
8 ozdobných švů na kšiltu, zadní část plně uzavřená, lami-
nované přední panely, 2 obšité větrací otvory na předních
panelech, k dostání ve velikostech S/M=56/57cm a L/
XL=58/59cm
S/M – L/XL

144 6 € 9,-/Kč 240,-

 MB 6230
Myrtle Beachy 03.6230
6 panelová manšestrová sandwich kšiltovka
100% bavlna
8 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, laminované
přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapínání na sponu
v matné stříbrné barvě s kovovým očkem, manšestr
onesize

144 24 € 7,10/Kč 190,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Velký kšilt, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze 
saténu, 4 obšité větrací otvory, suchý zip, přiléhající na čelo, 
54cm (od 4 let)
onesize

144 24 € 5,40/Kč 145,-

6 panelová raver kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Klasická univerzální kšiltovka, 8 ozdobných švů na kšiltu,
polstrované potítko ze saténu, 6 obšitých větracích otvorů,
kovová spona v matné stříbrné barvě s patentkou a látkovým 
očkem, přiléhající na čelo
onesize – oversize*
* k dispozici pouze v těchto barvách

144 24  € 5,40/Kč 145,-



 MB 135
Myrtle Beach | 03.0135

 MB 49
Myrtle Beachach | 0| 3.00003.00499

MB 6197 
Myrtle Beach | 03.661197977

 MB 6501 
Myrtle Beach | 03.65.656501

MBMBMBMB 655654444 4444
MyrtMyrtle Ble Beacheachachachch | 00| 0| 0|| 3.653.653.6553.6554444

 MB 6156 
Myrtle Beach | 03.6156

white/red/black black/red/white black/light 
g ygrey/white

light grey/
black/white

khaki/navy/
white

yellow/black/
white

light pink/light 
blue/white

light pink/pink/
white

light blue/dark 
brown navy/red/white navy/light blue/

white

black/white/
gdark green

black/white/
g g ylight grey black/white/red black/white/

yroyal

light grey/
white/black

dark green/red/
gdark green

dark green/
white/black

orange/dark
ggreen/white

red/white/black aqua/navy/
white

royal/white/
ynavy

navy/white/
g g ylight grey

white/red/navy white/black/
g ygold yellow

black/red/gold
yyellow

black/white/
g ydark grey

dark grey/red/
white

light grey/red/
black

dark khaki/
maroon/white

dark green/red/
khaki

natural/navy/
dark khaki

gold yellow/
ynavy/white

orange/white/
yroyal red/white/navy

red/white/black azure/white/
ggreen royal/white/red navy/white/red

black/red black/white grey/black brown/orange

green/white gold yellow/
ynavy red/white burgundy/beige

royal/white navy/white navy/red

white/white white/red white/black black/white

black/neon 
yyellow black/red pink/black red/black

navy/red navy/white turquoise/black

white/navy black/light grey light grey/black

light khaki/black light blue/navy navy/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Klubová kšiltovka
100% bavlna
Polstrované potítko ze saténu, laminované přední panely, 6
obšité větrací otvory v kontrastní barvě, suchý zip
onesize

144 24 € 6,40/Kč 170,-

Kšiltovka s tříbarevným kšiltem
100% těžká kartáčovaná bavlna
Extravagantní tříbarevné sendvičové řešení, polstrované
potítko ze saténu, laminované přední panely, 6 obšitých
větracích otvorů, zapínání na sponu v matné stříbrné barvě s
vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 6,40/Kč 170,-

6 panelová kšiltovka s dvojitou kontrastní linkou v kšiltu
100% těžká kartáčovaná bavlna
Dvojitý sandwich, spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, 6
ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, lami-
nované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapínání 
na sponu v matné stříbrné barvě s lemováním v kontrastní 
barvě a vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 7,-/Kč 185,-

6 panelová kšiltovka s lemem
100% bavlna
Kšilt s lemováním a lemovkou v kontrastní barvě, polstrované
potítko ze saténu, laminované přední panely, 6 obšitých
větracích otvorů, suchý zip, měkký povrch
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

4 panelová nízkoprofilová běžecká kšiltovka
100% polyester
Lem na kšltu a panelech v kontrastní barvě, vsadky v kon-
trastní barvě ve sportovním, dynamickém designu, vhodné k
JN běžecké kolekci, potítko z vnější látky, zapínání na sponu
v matné stříbrné barvě s kovovým očkem, přiléhající na čelo,
reflexní potisky IQseen™ podle normy EN ISO 20471:2013 
(bez ochranné funkce)
onesize

144 24  € 11,60/Kč 310,-

6 panelová micro-edge sportovní kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, prodyšný materiál ,
lemování v kontrastní barvě kolem kšiltovky, potítko z froté, 
4 síťované vložky pro cirkulaci vzduchu, novodobý suchý zip,
odolné proti povětrnostním vlivům, přiléhající na čelo
onesize

144 24 € 6,40/Kč 170,-



MBBBB 62620707
Myrtlee Be Beacheach | 003.623.620707

MB 6634 
MyrtMy le Beach | 03.6634

MB 6635 
Myrtle Beach | 03.6635

MB 6636 
Myrtle Beach | 03.6636

MB 6624 
Myrtle Beach | 003.663 24

MBB 95 
Myrtle BBeach | 003.003.003..00095999

white/white white/black white/graphite white/red

white/navy black/black red/red navy/navy

white/white black/grey black/black black/red

grey/grey green/green magenta/
gmagenta red/red

royal/royal navy/navy navy/red

white/magenta black/charcoal black/light grey

black/red light grey/black navy/white

white/black black/light grey black/red

grey/black light grey/navy navy/white black denim/
black

white black anthracite dark grey

khaki dark brown olive dark green

orange red navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová síťovaná kšiltovka s plochým kšiltem
100% polyester
Odnímatelná nálepka na kšiltu, 6 ozdobných švů na kšiltu,
polstrované potítko z bavlny, nastavení velikosti pomocí 
zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 4,50/Kč 120,-

Kšiltovka Pro Style
100% bavlna
Vysoký profil, rovný kšilt s nálepkou a 8 ozdobnými švy, pol-
strované potítko, zesílený přední panel, 6 obšitých větracích
otvorů, nastavení velikosti pomocí zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 6,50/Kč 170,-

6 panelová Pro síťovaná sandwich kšiltovka
100% polyester
Vysoký profil, rovný kšilt s lemováním, nálepkou a 6
ozdobnými švy, polstrované potítko, zesílený přední panel, 
6 obšitých větracích otvorů, nastavení velikosti pomocí 
zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

5 panelová Pro síťovaná kšiltovka
100% polyester
Vysoký profil, rovný kšilt s nálepkou a 6 ozdobnými švy, pol-
strované potítko, zesílený přední panel, 6 obšitých větracích
otvorů, nastavení velikosti pomocí zapínání na plastový klip
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová Denim Pro kšiltovka
100% bavlna
Rovný kšilt s 6 švy, polstrované potítko, zesílený přední 
panel, 6 obšitých větracích otvorů, nastavení velikosti pomocí 
zapínání na plastový klip, riflovina
onesize

144 24 € 8,60/Kč 230,-

Vojenská kšiltovka
100% bavlna
Polstrované potítko z bavlny, suchý zip, po stranách 4 kovo-
vá očka, z robustní bavlny
onesize

144 24 € 7,40/Kč 195,-



MMMB 6126
Myrtllee Beach | 03.6126

MBBBB 6161616128 2
Myrtle Beacheacheacheach | 0| 0| | 3.613.6128

 MB 6118 
Myrtle Beach | 03.6118

MBMBMBM 6262626212121212
MyrtMyrtttlelele Ble each | 0| 0| 0| 003.623.63.623.6233 12

MBBB 99412 
MyrtMyrtyrtlle Beach | 03.9412

 MB 6244 
Myrtle Beach | 03.6244

BEST
SELLER

NEW

white black dark grey light grey dark khaki

dark green lime green signal red royal navy

white black beige dark green fern green

sun yellow signal red burgundy royal navy

white black grey beige brown dark green

fern green green sun yellow yellow orange pink

red burgundy rose mauve light blue carbon

royal navy turquoise

black/
g g ylight grey

black/lime 
ggreen black/red carbon/

g g ylight grey
light grey/

g g yblack/light grey

light grey/
white red/white royal/white navy/red navy/white

white black dark grey light grey

light khaki dark green fern green orange

red pacifi c royal navy white/grey 
gmelange/black

grey melange/
black

brown melange/
black

navy melange/
white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová raver kšiltovka s měkkou podšívkou
100% těžká kartáčovaná bavlna
8 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
přední panely lehce laminované, 6 obšitých větracích otvorů, 
kovová spona v matné stříbrné barvě s patentkou a látkovým
očkem, lehká laminace pro snadné vyšívání
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová raver kšiltovka vyztužená
100% těžká kartáčovaná bavlna
8 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, la-
minované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, kovová
spona v matné stříbrné barvě s patentkou a látkovým očkem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

Broušená 6 panelová kšiltovka
100% bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, suchý
zip, kartáčovaný měkký povrch
onesize

144 24 € 4,90/Kč 130,-

6 panelová sandwich kšiltovka
100% kartáčovaná bavlna
3 ozdobné švy na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, lami-
nované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, suchý zip
onesize

144 24 € 5,10/Kč 135,-

Broušená 5 panelová kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, 4
obšité větrací otvory, zapínání na sponu z lesklého stříbra s 
vyraženým Myrtle Beach logem a kovovým očkem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
8 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, laminované
přední panely, 2 obšité větrací otvory na předních panelech, 
nastavení velikosti pomocí zapínání na plastový klip, melan-
žový vzhled
onesize

144 24 € 8,60/Kč 230,-



MB 60609 
Myrtle Beach | 03.0609

MBMBMB 6166 12 
MyrtMyry le Beach | 0003.613.3. 1222

 MB 70 
Myrtle Beach | 03.0070

MBMBB 919919191
Myrtle Beach | 03.00991

MMBMBM 9292 
Myrtyrtyrtyrtyy le Ble Beacheach | 0| 03.003.00929

MB 616 5555
MyrtMyrtle Ble Beachhcha | 0| 003.63.613.61555555555

BEST
SELLER

black dark grey light grey dark khaki

dark green lime green gold yellow orange

red royal navy

white/aqua white/lime 
ggreen

white/
gorange

white/
qturquoise white/navy black/beige

black/white black/
gorange

graphite/
qaqua

dark grey/
white

dark green/
gbeige

lime green/
white

gold yel-
low/red

orange/
white pink/white navy/white turquoise/

white

white black dark grey light grey beige

dark green gold yellow orange red burgundy

light blue royal navy

white black dark grey light grey

beige gold yellow orange red

burgundy light blue royal navy

white black dark grey light grey light khaki

dark green orange burgundy light blue navy

white white/black white/
g pgraphite

white/light 
g ygrey

white/dark
ggreen

white/fern 
ggreen

white/neon
ggreen

white/neon
yyellow

white/sun 
yyellow

white/neon
gorange

white/
ggrenadine white/red

white/
g yburgundy

white/
gmagenta

white/neon 
ppink

white/baby 
ppink white/lilac white/light 

blue

white/
ppacifi c white/royal white/navy black black/white black/neon 

ggreen

black/neon 
yyellow

black/neon 
gorange

black/neon 
ppink

dark grey/
black dark grey light grey/

white

light grey khaki olive/white olive dark olive dark green

sun yellow/
black gold yellow orange/

white
neon pink/

white red/white red

burgundy royal/white royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová vyztužená kšiltovka se středovým předním
panelem
100% těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu, oto-
čené stejně velké panely, laminované přední panely, bez středo-
vého švu, proto ideální pro zušlechtění, 3 obšité větrací otvory, 
zapínání na sponu v matné stříbrné barvě s kovovým očkem
onesize

144 24 € 5,50/Kč 145,-

6 panelová raver sandwich kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Klasická univerzální kšiltovka se sendvičovým kšiltem v
kontrastní barvě, 8 ozdobných švů na kšiltu, polstrované 
potítko ze saténu, 6 obšitých větracích otvorů, kovová
spona v matné stříbrné barvě s patentkou a látkovým očkem,
přiléhající na čelo
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminovaný přední panel, 6 obšitých větracích otvorů, suchý
zip, nebroušený povrch
onesize

200 50 € 3,50/Kč 90,-

5 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
Klasická kšiltovka, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, laminovaný přední panel, 4 obšité větrací 
otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 3,50/Kč 90,-

6 panelová skládací kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
Předtvarovaný stabilní kšilt (skládací), větruodolný a vo-
doodpudivý materiál, prodyšný materiál , 6 obšitých větracích
otvorů, sportovní zapínání s klipem, měkké mikrovlákno, 
přiléhající na čelo
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

5 panelová polyesterová síťovaná kšiltovka
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, boky z polyesterové síťoviny, 
potítko, hladký přední panel, plastový patentový uzávěr
onesize

144 24 € 4,50/Kč 120,-



MB 1
MMyrtle Beach | 003.003.000101

 MB 35
Myrtle Beache | 003.00355555

 MB 24 
Myrtle Beach | 03.0024

 MB 6538 
Myrtle Beach | 03.6538

MBMB 6554141
MyrtMyrtle Be Beacheach | 0| 03.653.653.65441414

BEST
SELLERwhite black dark grey light grey dark green

lime green gold yellow orange signal red wine

pink purple royal navy

white/navy black/white dark grey/light 
g ygrey light grey/black

dark green/
natural natural/navy red/white navy/white

white/navy black/lime 
ggreen

black/beige/
black

black/light 
g ygrey black/orange

black/red graphite/light
g ygrey

dark grey/
white

light grey/
g g yblack/light grey

light grey/
black

beige/navy/
gbeige olive/beige fern green/

white
lime green/

white
sun yellow/

white

gold yellow/
ynavy orange/white pink/white red/white light pink/

white

light blue/
white pacifi c/white royal/white navy/white navy/beige/

ynavy

navy/red/
ynavy navy/red

white black silver lime green orange

red royal navy turquoise mint

white/red white/navy black/beige black/gold 
yyellow black/red

black/white beige/black green/beige lime green/
gbeige

dark orange/
gbeige

red/white royal/white navy/white navy/beige turquoise/
gbeige
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová promo kšiltovka vyztužená
100% bavlna
2 ozdobné švy na kšiltu, potítko z bavlny, přední panely
lehce laminované, 4 obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 2,80/Kč 75,-

5 panelová sandwich kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
Vysoce kvalitní 5 panelová kšiltovka se sendvičovým kšiltem 
v kontrastní barvě, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, laminovaný přední panel, 4 obšité větrací 
otvory, suchý zip
onesize

200 50 € 3,60/Kč 95,-

 MB 6538
Myrtle Beachy 03.6538
8 panelová kšiltovka z mikrovlákna s laserem řezanou
zadní částí
100% polyester mikrovlákno
4 ozdobné švy na kšiltu, polstrované potítko z mikrovlákna,
letní úprava díky vysoce kvalitním laserem řezaným akcentům
na zadních panelech, přední panely lehce laminované, 2
obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

144 24 € 11,70/Kč 310,-

 MB 6541
Myrtle Beachy  03.6541
Lehce broušená 6 panelová sandwich kšiltovka
100% kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapí-
nání na sponu v matné stříbrné barvě s kovovým očkem
onesize

144 24 € 5,40/Kč 145,-

6 panelová sandwich kšiltovka
100% těžká kartáčovaná bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminované přední panely, 6 obšitých větracích otvorů, zapí-
nání na kovovou přezku z mosazi s vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-



MMMB 18 
MyMyrtle BBBBBeacheacheacheeachh | 0| | 3.0018

MB 6205 
Myrtle Beach | 03.6205

 MB 6117 
Myrtle Beach | 03.6117

 MB 6214 144
Myrtle Beach | 0003.623.623.621444411

MBB 626 116 6 
MyryrtMy le Beacheachchh | 03333.6216

BEST
SELLERdark grey light grey beige dark green

lime green orange red royal navy black natural khaki navy white black graphite charcoal grey

khaki dark brown dark green irish green kiwi

lime green sun yellow yellow orange sunny lime

pink red burgundy rose mauve

light blue atlantic royal navy

white black grey green bright yellow

orange red light blue royal navy

white black dark grey light grey neon green

red magenta royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová nízkoprofilová kšiltovka
100% super těžká kartáčovaná bavlna
Vypasovaný tvar, 6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované
potítko ze saténu, 6 obšitých větracích otvorů, zapínání na
kovovou přezku ve stříbrné barvě s vyšívaným očkem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová funkční kšiltovka
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý materiál, 6 ozdobných švů
na kšiltu, příjemný komfort při nošení díky polstrovanému
potítku, laminované přední panely, 6 obšitých větracích
otvorů, suchý zip, měkký povrch z mikrovlákna, měkká 
síťovaná podšívka
onesize

144 24 € 8,80/Kč 235,-

 MB 6214
Myrtle Beachy 03.6214
6 panelová sportovní síťovaná kšiltovka
100% polyester
Polstrované potítko, laminované přední panely, 4 obšité 
větrací otvory na zadních panelech, suchý zip
onesize

144 24 € 9,70/Kč 260,-

 MB 6216
Myrtle Beachy 03.6216
6 panelová kšiltovka ze vzdušné síťoviny
50% bavlna, 50% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko, prodyšný 3D
síťovaný materiál na zadních panelech, laminované přední 
panely, suchý zip
onesize

144 24 € 5,50/Kč 145,-

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
6 ozdobných švů na kšiltu, polstrované potítko ze saténu,
laminovaný přední panel, 4 obšité větrací otvory, suchý zip, 
nebroušený povrch
onesize

144 24 € 4,90/Kč 130,-



 MB 96 
MyrtMyrtle Ble Beacheach | 03.0000096

 MB 6213 
MyrtMyrtle Beach | 03.6213

 MB 6530 
Myrtle Beacheach | 0| 3.6530

 MB 41 
Myrtle Beach | 03.0041

 MB 40 
Myrtle Beach | 03.0040

BEST
SELLER

BEST
SELLER

white black yellow

red royal navy

white black bright yellow

orange royal

white black titan silver lime green

bright yellow bright green yellow orange bright orange

bright pink red purple bright blue royal

navy turquoise mint

white black dark grey light grey khaki olive

dark green lime green gold yellow orange pink red

purple royal petrol navy turquoise

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

 MB 96
Myrtle Beachy 03.0096
Módní sluneční kšilt
100% bavlna
3 ozdobné švy na kšiltu, polstrované
potítko z bavlny, suchý zip, v mnoha
barevných variantách
onesize

200 50 € 3,20/Kč 85,-

MB 6213
Myrtle Beachy 03.6213
Sportovní sluneční kšilt
100% polyester
Potítko z froté, uzavřené gumové 
zavírání
onesize

144 24 € 9,30/Kč 245,-

Funkční Bandana šátek
140g/m², 100% polyester
Prodyšný materiál , vhodné k JN běžecké kolekci, polyeste-
rové mikrovlákno odvádí pot od pokožky na povrch tkaniny,
TOPCOOL® - funkce
onesize

100 10   € 3,50/Kč 90,-

Bandana čepice
97% polyester, 3% bavlna
K zavázání na krku, předtvarovaná
onesize

500 10  € 2,20/Kč 60,-

Bandana šátek
97% polyester, 3% bavlna
Multifunkční čtvercový šátek, rozměry: 50x50cm
onesize

500 10  € 1,90/Kč 50,-



MB 6577 
Myrtle Beach | 03.6577

MBMB 6565787878
MyrtMyrty le Be Beacheachch | 0|| 03.653.655787878

MBMBB 717171135353535
MyrtMyrttMyrtle Ble Ble Beacheacheacheac | 03.7135

MBMB 652424 2
MyrtMyrtMyM le Be Beacha ha | 003.653.652424

MB 22 
Myrtle Beach | 03.0022

BIO
ORGANIC

g ydark grey
grey heather/

g ydark grey
green melange/

g ydark grey
yellow melange/

g ydark grey

orange melange/
g ydark grey

wine melange/
g ydark grey

turquoise melan-
g g yge/dark grey

black melange grey heather green
gmelange

yellow 
gmelange

orange
gmelange

red melange wine melange blue melange turqoise 
gmelange

white black grey heather acid yellow orange

red cobalt royal light denim 
gmelange navy

white black dark grey light grey khaki olive

dark green lime green sun yellow gold yellow orange pink

red purple royal petrol navy turquoise black light khaki dark green red navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

MB 6577
Myrtle Beachy 03.6577
Ležérní čepice Streetwear
50g, 65% polyester, 35% bavlna
Vzhled nadměrné velikosti, lehká 
2x2 žebrovaná podšívka, jemný jed-
noduchý žerzej, melanžový vzhled
onesize

150 10 € 4,10/Kč 110,-

MB 6578
Myrtle Beachy 03.6578
Tunelová šála single jersey
65% polyester, 35% bavlna
Ležérní střih, jemný jednoduchý 
žerzej, melanžový vzhled, rozměry:
75x80cm
onesize

100 10 € 9,-/Kč 240,-

Čelenka
140g/m², 100% česaná prstencová OCS certifikovaná bio 
bavlna, single jersey
Extra široká čelenka, štítek TearAway
onesize

300 10 € 4,10/Kč 110,-

Trojcípý šátek
97% polyester, 3% bavlna
Velikost: 85x40cm
onesize

500 10  € 1,60/Kč 40,-

6 panelová čepice bez kšiltu
100% těžká kartáčovaná bavlna
Bez kšiltu, pletená krempa, polstrované potítko ze saténu, 2
obšité větrací otvory, suchý zip
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-



 MB 6701 
Myrtle Beach | 03.6701

MBMBMBMBM 676777050505055
MyrtMyrtMyrtyrtle Ble Ble Beacheachchhc | 0 0003.673.673.676705050505

 MB 6625 
Myrtle Beach | 03.6625

 MB 6626 
Myrtle Beach | 03.66226

MBMB 656566 64 6446
MMyrtMy le BBeachaccea | 0003.63.65564644

y
páska ke kloboukuHutband separatHutband separatHutband separat Hutband separatutband separautband separautband separautband separautband separautband separautband separa

prodejná samostatněseparatelyseparatelyerhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

black natural khaki navy sand/brown caramel/brown denim/sand

white black grey dark brown

lime green sun yellow orange magenta

red royal atlantic navy

white off  white black germany natural

lime green neon yellow sun yellow orange red

neon pink magenta royal atlantic navy

black/light grey black/orange grey/green light grey/yellow

sand/brown beige melange/
brown brown/turquoise natural/navy

fuchsia/lime 
ggreen red/dark grey denim/denim navy/white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 MB 6701
Myrtle Beachy 03.6701
Rybářský klobouk
100% polyester
Větruodolný a vodoodpudivý ma-
teriál, lehce podšitá krempa, měkká 
síťovaná podšívka
S/M – L/XL

200 50 € 8,60/Kč 230,-

MB 6705
Myrtle Beachy 03.6705
Letní klobouk
100% papír
Krempa na klobouku 4cm široká, 
šňůrka, elastické potítko, poddajný
materiál
S/M – L/XL

40 2 € 10,60/Kč 280,-

Promo klobouk
100% polyester
Krempa na klobouku 4,5cm široká s látkovým lemem, bez 
stuhy na klobouk, vhodná stuha na klobouk MB6626, tkaný
potní pásek, voštinový vzhled
onesize

144 36   € 3,50/Kč 90,-

Stuha na klobouk
100% polyester
Šířka stuhy: 2,5cm, vhodná k reklamnímu klobouku MB6625,
1/2 délka pásky: 28cm
onesize

240 120 € 0,70/Kč 20,-

Klobouk „Street Style“
100% papír, stuha na klobouk: 65% bavlna, 35% polyester
Široký pás v kontrastní barvě, polstrované rychleschnoucí 
potítko z polyesteru, velikost S/M=56cm, L/XL= 58cm
S/M – L/XL

72 24 € 12,80/Kč 340,-



 Tom 
NEOBLU | 24.3204

RC09090X X X
Result Headwadwwwear ear ear | 28| 288.0900.0 X

RCRCC089089088 X 
ResuRe lt Hlt HHt Headweead ear | 2888 08.089X

 RC081X 
Result Headwear | 28888.081X

RCRC08484X X
Resusult Hlt Heeadwear r | 28| 28| 28| 2828| 084.08440848.084.08 XXXXXX

RC0844J
Result Headwear a | 28.084.084JJ

NEW

black silver gold pink

black/white bottle/white red/white pink/white

purple/white royal/white navy/white

white black charcoal grey dove grey khaki

chocolate 
brown bottle emerald lime yellow

orange red burgundy pink purple

azure blue royal navy

white black dove grey khaki

apple green lime yellow orange

red burgundy pink purple

sky royal navy aqua

white black bottle kelly

orange red burgundy sky

royal navy

anthracite 
gmelange grey melange night melange
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

6 panelová kšiltovka
220g/m², 64% polyester, 32% viskóza, 4% elastan
Předtvarovaný kšilt, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

100 25 € 8,20/Kč 220,-

5 panelová síťovaná třpytivá kšiltovka „New York“
100% polyester, spodní strana kšiltu: 100% bavlna
Vnitřní štítek vyrobený z recyklovaných PET lahví, předtva-
rovaný kšilt, zesílený přední panel, suchý zip, s otvorem na
culík, štítek TearAway
onesize

150 25 € 4,50/Kč 120,-

5 panelová síťovaná kšiltovka „Detroit“
100% polyester
Vnitřní štítek vyrobený z recyklovaných PET lahví, mírně
zahnutý kšilt, síťovina a kšilt v kontrastní barvě, bílý přední 
panel, PVC zapínání, štítek TearAway
onesize

150 25 € 3,40/Kč 90,-

6 panelová nízkoprofilová kšiltovka
280g/m², 100% bavlna
Předtvarovaný kšilt, vyztužené přední panely, obšité větrací 
otvory, suchý zip, štítek TearAway
onesize

150 25 € 3,60/Kč 95,-

5 panelová kšiltovka
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Předtvarovaný kšilt, vyztužený přední panel bez švu, obšité 
větrací otvory, suchý zip, štítek TearAway
onesize

200 25 € 3,40/Kč 90,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Předtvarovaný kšilt, prodyšný materiál , větruodolná, vyztu-
žený přední panel bez švu, obšité větrací otvory, suchý zip, 
štítek TearAway
onesize

200 25 € 2,90/Kč 75,-



RCRCCC080080080080X X XX
ResuResuResult Hlt HHHeadweadwdwdwear ear ear ear | 28| 28| 2| .080.08080.080XXXX

RCRCRCRCCC000820 XX X 
Resulttt Htt t eadwwwweareareaeaee | 28| 28| 28| 28.082XX

RCC0838838 X 
Result Headwdd earararr ra | 28282828.083333X

RCRCRC0850850858 XX X
Result Hlt Ht Headweadweaear r e | 28282 .085X

RRCCC0244XP XP 
Resusult ttt Headwdwearear | 2828| 288.22.242424X.24 P

RRCRCR 024020222024242424X XX
ResuResuResuRes lt Hlt Ht eadwadwdwdwdwdwdwdwear eaaeae | 28| 28| .024.02 X

für Sublimationfür Sublimation
gee g etgee g et

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

white black dove grey bottle apple green

lime yellow orange red pink

purple royal navy aqua

white/black black/red black/lime

black/purple black/azure heather grey/
black

white black heather grey emerald green

red sapphire blue navy

white black khaki cool grey

red vivid blue navy

black/red grey/black grey/red grey/yellow forest/red

natural/navy red/black navy/yellow navy/white

white black forest yellow

red purple royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová polyesterová kšiltovka
125g/m², 100% polyester
Předtvarovaný kšilt, vyztužený přední panel bez švu, obšité
větrací otvory, suchý zip, štítek TearAway
onesize

200 25 € 2,20/Kč 60,-

6 panelová kontrastní kšiltovka s plochým kšiltem
300g/m², 100% akryl-twill, spodní strana kšiltu: 100%
bavlna
Plochý kšilt s 6 ozdobnými švy, knoflík a kšilt v kontrastní 
barvě, vyztužené přední panely, větrací otvory, plastový
uzávěr, štítek TearAway
onesize

150 25 € 4,40/Kč 115,-

6 panelová kšiltovka s plochým kšiltem
300g/m², 100% akryl-twill, spodní strana kšiltu: 100%
bavlna
Plochý kšilt s 6 ozdobnými švy, vyztužené přední panely,
obšité větrací otvory, plastový uzávěr, štítek TearAway
onesize

150 25 € 4,40/Kč 115,-

6 panelová flex kšiltovka
260g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Předtvarovaný kšilt, elastický potní pásek „Flex Core“,
vyztužené přední panely, obšité větrací otvory, bez zapínání, 
štítek TearAway
S/M – L/XL

150 25 € 6,-/Kč 160,-

6 panelová nízkoprofilová sandwich kšiltovka
350g/m², 100% kartáčovaná bavlna-twill
Nízký profil, předtvarovaný kšilt s lemem v kontrastní barvě,
bez podšívky, nevyztužený přední panel, látkový pásek s
antickou mosaznou sponou
onesize

150 25 € 5,50/Kč 145,-

6 panelová nízkoprofilová kšiltovka
350g/m², 100% kartáčovaná bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt se 4 prošívanými švy, ploché švy, nevy-
ztužený přední panel, obšité větrací otvory, látkový pásek s 
antickou mosaznou sponou, přiléhající na čelo
onesize

150 25 € 5,50/Kč 145,-



 Sunny
SOSOSOSOL'S | 25.8110

Suunnynnyy KiKidss
SOL'S | 25.825.81111

BuuuBuBuuffffff affalolo
SOL'S S | SS S 25.825 8100100

Buzzzz
SOL'S | 25.825.8811811

Long BeaB ch
SOL'S | 25.025. 594

Booster 
SOL'S S | 25.0595

white black dark grey/light 
g ygrey beige/white

army/beige bottle green yellow orange

red red/white fuchsia sky

royal blue royal/white french navy/
white french navy

white black apple green gold

orange red pink fuchsia

sky royal blue french navy

black/white black/gold kelly green/
ggold gold/red orange/white

red/black red/white royal blue/
white

royal blue/
ggold

french navy/
white

white white/french 
ynavy black black/red black/royal

blue

dark grey/
g g ylight grey pure grey beige army/beige camo

chocolate/
gbeige bottle green kelly green/

white yellow orange

red red/white pink/white dark purple sky

royal/white royal blue french navy/
white french navy turquoise/

white

white black dark grey sand forest green

kelly green gold orange red fuchsia

sky blue royal blue french navy

white white/
yfrench navy black black/red

black/royal blue dark grey/
g g ylight grey pure grey beige

chocolate/beige red red/white dark purple

royal blue royal blue/white french navy french navy/
white
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

5 panelová baseballová kšiltovka
180g/m², 100% lehce kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, 4 obšívané větrací otvory, nastavitelné 
zapínání pomocí suchého zipu
onesize

100 25 € 2,60/Kč 70,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
180g/m², 100% lehce kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, 4 obšívané větrací otvory, nastavitelné 
zapínání pomocí suchého zipu
onesize

100 25 € 2,60/Kč 70,-

6 panelová baseballová kšiltovka
260g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, 6 obšívaných větracích otvorů, zadní 
nastavitelné zapínání na stříbrnou kovovou sponu
onesize

100 25 € 3,10/Kč 80,-

5 panelová kšiltovka
150g/m², 100% bavlna-twill
Předtvarovaný kšilt, suchý zip
onesize

200 25 € 2,-/Kč 55,-

5 panelová sandwich kšiltovka
260g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt se sendvičovým lemem, látkový pásek s
kovovým zapínáním
onesize

100 25 € 3,10/Kč 80,-

5 panelová kontrastní kšiltovka
260g/m², 100% těžká kartáčovaná bavlna
Předtvarovaný kšilt, vsadka v kontrastní barvě na hlavě a 
kšiltu kolem dokola, látkový pásek s kovovým zapínáním
onesize

100 25 € 3,65/Kč 95,-



Ekkko oo Beeaanie 
Atlantisntisti  | 333.7.70200

Reecy c Beanie 
Atlantisnt  | 33.7030

VVViV ral 
Atlanntis | 33.70704040

WoWoWoollolly y yy
AAAtlaAtlaAAAtl ntisntisntis | 3| 33.703.70.703 50500

GrGrGrGreeeneen BeBeania ie e e 
AtlaAtlaAtlaAtlanntisntis | 3|| 3.500800

NFC TagNFC TagNFC TagNFC TagNFC TagNFC TagNFC TagNFC TagNFC Tag

BIO
ORGANIC

RECYCLED
POLYESTER

black forest green grey melange pine green

olive yellow orange off  red

burgundy avio navy

black dark grey bottle green

mustard royal navy

dark grey 
gmelange grey melange mustard melange

burgundy 
gmelange avio melange

black forest green grey melange yellow

rusty burgundy avio navy

black grey olive

red navy

408

Ca
ps

 &
 H

at
s 

• 
W

IN
TE

R 
CA

PS
AT

LA
N

TI
S

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

 Eko Beanie
Atlantis 33.7020
Pletená čepice
60g, 100% akryl
Ohrnutý lem, antibakteriální příze,
vnitřní informační štítek o certifikaci, 
štítek TearAway
onesize

144 24 € 5,20/Kč 140,-

Recy Beanie
Atlantis 33.7030
Pletená čepice
48g, 50% certifikovaný recyklovaný 
polyester, 50% akryl
Vyrobeno z recyklovaných PET
lahví, uvnitř štítek s nápisem „re-
cyklovaný polyester“, přední strana
s tkaným štítkem „GREEN YOUR 
HEAD“, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,05/Kč 185,-

Pletená čepice
78g, 47% viskóza, 30% nylon, 23% polyester
Ohrnutý lem, měkká, mírně lesklá směs materiálů pro teplé a
pohodlné nošení, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,60/Kč 255,-

Pletená čepice
56g, 70% akryl, 30% vlna
Ohrnutý lem, dá se nosit také bez ohrnutého lemu jako 
dlouhá čepice, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,60/Kč 255,-

Pletená čepice z bio bavlny
75g, 100% certifikovaná bio bavlna
2-vrstvý materiál, ohrnutý lem, značka NFC na štítku
onesize

144 24 € 17,05/Kč 450,-



DoDockker 
AtlaA ntisntis | 33.77007070

Wind Scarf 
Atlantis | 33.3070

 Wind 
Atlantis | 33.0007

BiBilllllllll ThiThiThiThiThiThhiiiiiinsunsunsunsunsunsulatlatlattlatate™e™e™e™e™e™
Atlantistisisiss | 3| 33| 3| 333.3.3.3.3..06.06.0606060 80808080800

ScS ratch 
Atlatlaantisntis | 333.4050

antistatickéantistatischantistatischantistatischantistatischntistatiscntistatiscntistatiscntistatiscntistatiscntistatiscntistatisc

BEST
SELLER

black black melange dove grey 
gmelange grey melange forest green

yellow burgundy 
gmelange navy navy melange black grey navy

black/grey green/navy yellow/brown orange/grey navy/
qturquoiseblack grey navy

white black black/grey light grey grey

beige brown olive green green fl uo

lime green yellow fl uo mustard orange red

off  red burgundy burgundy 
gmelange pink coral

fuchsia fl uo violet light blue sapphire royal

navy navy/red navy melange petrol avio

turquoise gold yellow

409

Ac
ce

ss
or

ie
s

Ca
ps

 &
 H

at
s 

• 
W

IN
TE

R 
CA

PS
AT

LA
N

TI
S

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

Melírovaná pletená čepice
100% polyakryl
Široký lem, žebrovaný úplet, melanžový vzhled, štítek
TearAway
onesize

144 24 € 6,75/Kč 180,-

Pletená šála
100% akryl
Žebrovaná pletená šála, 1x1 žebrovaný úplet, rozměry:
160x25cm
onesize

100 25 € 8,15/Kč 215,-

 Bill Thinsulate™
Atlantis 33.0680
Thinsulate™ pletená čepice
100% akryl
Široký lem, Thinsulate™ podšívka, hrubý žebrovaný úplet
onesize

144 24 € 8,05/Kč 215,-

 Scratch
Atlantis 33.4050
Melírovaná pletená čepice
70g, 100% polyakryl, antistatický
2x2 žebrovaný lem, melírovaná, pletené rovně doleva, fleece 
uvnitř, antistatická úprava, lehká měkká pletenina
onesize

144 24 € 10,20/Kč 270,-

Pletená čepice
68g, 100% akryl
2-vrstvý materiál, široký lem, 4 uzavřené švy, 1x1 žebrovaný 
úplet
onesize

200 50 € 3,60/Kč 95,-



 Rio 
Atlantis | 33.7090

 Pure 
Atlantis | 33.8000

 Shine 
Atlantis | 33.8010

 Hotty
Atlantis | 33.0022

 Comfofort rt  ThiThiThiThiT nsunsunsun lalalaatatatate™ e™ e™ e™ e™
Atlantis | 33.083.083.08.0820202020

 Extreme 
Atlantis | 33.0060

NEW NEW NEW

RECYCLED
POLYESTER

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

black/grey black grey

grey/grey navy

white/black black/grey black/green grey/orange yellow/black

fuchsia/grey navy/grey navy/yellow turquoise/
ggreen

black dark grey 
gmelange

light grey 
gmelange olive

bottle green mustard burgundy navy

black light grey 
gmelange olive mustard

burgundy 
gmelange royal navy

black dark grey

olive navy

white black grey olive

red royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice „Rio“
65g, 50% recyklovaný polyester, 50% akryl
Ohrnutý lem, úzký žebrovaný úplet, uvnitř štítek s nápisem
„recyklovaný polyester“
onesize

144 24 € 7,05/Kč 185,-

Pletená čepice „Pure“
80g, 60% polyester, 40% akryl, Polylana®
Ohrnutý lem, udržitelné vlákno Polylana® vyžaduje při výrobě
méně energie a vody, částečně vyrobeno z recyklovaného 
polyesteru
onesize

144 24  € 7,80/Kč 205,-

Pletená čepice „Shine“
72g, 50% recyklovaný polyester, 50% akryl
Reflexní detaily (bez ochranné funkce), uvnitř štítek s nápi-
sem „recyklovaný polyester“
onesize

144 24 € 11,50/Kč 305,-

Multifunkční nákrčník
260g/m², 100% polyester fleece
Nastavitelná šňůrka se zarážkou, lze nosit jako šálu nebo
čepici
onesize

144 24 € 4,10/Kč 110,-

Thinsulate™ pletené rukavice
45% akryl, 32% vlna, 23% polyester
Žebrovaný ohrnutý lem, Thinsulate™ vnitřní podšívka, ideální 
ochrana proti chladu
S/M – L/XL

144 24 € 15,20/Kč 400,-

Oboustranná čepice
73% polyester, 23% bavlna, 4% elastan
Delší střih, vnější a vnitřní strana v kontrastní barvě, lze nosit
oboustranně, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,90/Kč 210,-



 Shore 
Atlantis | 33.7080

B-B-Staaatictic
AtlaAtlantis | 33.50.5060

Blogogo
Atlaantissis | 3| 3| 3.503.5050

 Brooklin 
Atlantis | 33.3030

FlFlashash
AtlaAtlatl ntisntis | 3| 33.003.006161

VoVoVogueguegue
AtlaAtlAtlat ntisntisntis | 3| 3| 33.3.3..30.30.30909090

NEW

RECYCLED
POLYESTER

dark grey 
gmelange black red

royal navy

black dark grey dove grey bottle green

mustard off  red burgundy navy

white black green

orange royal navy

black grey stone green

fuchsia turquoise navy

black dark grey light grey 
gmelange olive bottle green

mustard rusty burgundy navy

black dark grey grey camoufl age olive

green fl uo fuchsia burgundy royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice „Shore“
78g, 50% recyklovaný polyester, 50% akryl
Ohrnutý lem, hrubý žebrovaný úplet, uvnitř štítek s nápisem
„recyklovaný polyester“
onesize

144 24 € 8,50/Kč 225,-

Pletená čepice
62g, 95% polyakryl, 5% elastan
2-vrstvý materiál, ohrnutý lem, štítek TearAway
onesize

144 24 € 15,55/Kč 410,-

Pletená čepice
75g, 100% polyakryl
2-vrstvý materiál, ohrnutý lem, štítek TearAway
onesize

144 24 € 7,-/Kč 185,-

Dlouhá čepice
55g, 60% bavlna, 40% polyester
Válcovaný lem, dlouhý tvar
onesize

144 24  € 6,85/Kč 180,-

Elastická čepice
95% bavlna, 5% spandex
Lehká čepice, delší střih, elastická tkanina
onesize

144 24  € 8,40/Kč 220,-

Pletená čepice s copánkovým vzorem
100% polyester
Široký žebrovaný lem, copánkový vzor, hrubý pletený vzhled,
uvnitř: s fleecovým pásem, velká bambule
onesize

96 24 € 13,50/Kč 360,-



 B44 
Beechfi eld | 53.0044

 B361 
Beechfi eld | 53.0361

B550
BBBeecB hfi eld |dd |ld |d |ld |d 5355353.35335 0050

B4B4B44454545455
BeecBeecBeecBeechfi ehfi ehfi ehfi eld |ld |ld |ld | 53.53.553 0445044504450445

 B437 
Beechfi eld | 53.0437777

 B456 
Beechfi eld | 53.0456

BIO
ORGANIC

NEW NEW

black

olive green

sand

oxford navy

white

black

graphite grey

bottle green

classic red

bright royal

french navy

graphite grey/
blush

light grey/citron

orange/graphite
gg ygrey

azure blue/
yoxford navy

oxford navy/
mustard

oxford navy/
fi re red

black/white

black/classic 
ededd///red/white

light grey/black/
off  white

off  white/navy/
y uesky blue

classic red/white

burgundy/white

french navy/
white

white black graphite
gggggggggggggggg yyyyyyyyyygrey

antique 
ggggggggggggggg yyyyyyyyyyyyyyygrey

heather 
gggggggggggg yyyyyyyygrey stone bottle 

gggggggggreen
kelly
gggggreen yellow

 fl uorescent
yyellow

 fl uorescent
ggggorange

classic 
red burgundy fuchsia purple sky blue bright 

yyyyyyyyyroyal
french 

yyyyyynavy

white black heather grey red

fuchsia denim blue royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

B44
Beechfield 53.0044
Čepice „Original Pull-On“
100% měkký polyakryl, soft-touch, 
heather a antique: 55% polyester,
45% akryl
Dvojitě pletená
onesize

144 12 € 2,80/Kč 75,-

B361
Beechfield 53.0361
Žerzejová čepice
95% bavlna, 5% elastan
Prodyšná a lehká, válcovaný lem, 
štítek TearAway
onesize

144 24 € 4,40/Kč 120,-

 B50
Beechfield 53.0050
Pletená čepice z bio bavlny
100% OCS certifikovaná bio bavlna
Lehký a prodyšný materiál, ohrnutý
lem, dvojitě pletená, štítek TearAway
onesize

144 24 € 9,95/Kč 265,-

B445
Beechfield 53.0445
Čepice Patch
100% akryl
Ohrnutý lem, dvojitě pletená,
bavlněná keprová nášivka pro 
zušlechtění (10x5cm)
onesize

144 12 € 4,85/Kč 130,-

 B437
Beechfield 53.0437
Čepice Apres
100% akryl
Flexibilní ohrnutý lem, 2-barevná,
uvnitř termo páska z jehněčí kůže,
s bambulí, robustní úplet s copán-
kovým vzorem z více přízí, štítek
TearAway
onesize

72 6 € 9,30/Kč 245,-

B456
Beechfield 53.0456
Čepice Fair Isle Snowstar®
100% akryl
Flexibilní ohrnutý lem, nadčasový
vzor Fair Isle, bambule tón v tónu,
měkký úplet, štítek TearAway
onesize

144 12 € 6,-/Kč 160,-



B3B3B3B382828282
BeecBeecBeecBe hfi ehfi efi efi eeld |ld |ld |ld | 53.53.53.53.0382038203820382

B33380 80 8808888
BeecBeecchfiehfi ehfi efifiefieefi ld |ld |l 53.0380038

B4444555555
Beechfi eld |ddd 5353.53.535 0045004500450455045

B500 
Beechfi eld ||| 53.05000

B31010 10 10 
Beechfi eeeeld |ld |ld |l 53.53.5353.031003100310031003

white black graphite 
g ygrey light grey bottle 

ggreen sun yellow orange fi re red blush burgundy bright 
yroyal steel blue oxford 

ynavy
ocean 
ggreen

white black graphite 
g ygrey

antique 
g ygrey charcoal light grey

heather 
g ygrey olive green moss green bottle 

ggreen
fl uorescent 

ggreen kelly green

lime green mint green fl uorescent
yyellow yellow sand heather 

oatmeal

gold orange mustard fl uorescent 
gorange caramel coral

bright red orange rust classic red chocolate burgundy true pink

dusky pink pastel pink classic pink fl uorescent 
ppink fuchsia magenta

plum purple lavender sky blue fheather surf sapphire 
blue

airforce 
blue bright royal oxford navy petrol heather 

ynavy french navy

teal emerald surf blue

black heather grey biscuit classic red french navy black fl uorescent 
yyellow

graphite 
g ygrey
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice s bambulí
97% akryl, 2% polyester, 1% elastan
1-vrstvý žebrovaný úplet, flexibilní ohrnutý lem, bambule tón
v tónu, štítek TearAway
onesize

72 12 € 6,65/Kč 175,-

Pletená čepice
97% akryl, 2% polyester, 1% elastan
1-vrstvý žebrovaný úplet, flexibilní ohrnutý lem, štítek 
TearAway
onesize

72 12 € 5,75/Kč 150,-

Šála
100% akryl
Unisex, vzhled nadměrné velikosti, třásně na koncích, měkká
na omak, nalepovací štítek TearAway, rozměry: 186x47cm
onesize

72 6 € 7,95/Kč 210,-

Softshellové sportovní rukavice
93% polyester, 7% elastan
Ergonomický střih, prodyšný softshellový materiál, lehké a 
rychleschnoucí, materiál odolný proti větru, kompatibilní s
dotykovou obrazovkou
S/M – L/XL

72 6 € 12,55/Kč 330,-

Čepice
100% soft-touch akryl
Ohrnutý lem, pružný materiál, dvojitě pletený materiál
onesize

144 12 € 3,30/Kč 90,-



MBMMBBB 777540400400
MyrtMMyrtMyrtMy le BBBeacheacheache | 0| 003.75.75.754404

MBMB 75757580 80 80 
MyrtMyrtMyrtMyrtle Ble Ble B Beacheacheachea | 0| 0| 03.753.75.75808080

 MB 7584 
MyrtMyrtle Ble Beacheach | 0| 0033.753.75844

MBMBMB 71717134343434
MyrtMyrtMyrtle Ble Ble Beacheacheachac | 0| 0| 03.713.713.717134343434

MBMB 717100 00 
MyrtMyrtle Ble Beacheachch | 0| 03.713.710000

MBMB 77993 
Myrtrtlle BBBeacacheace  | 03.7993

Camoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age DesignCamoufl age Design

white/lime green off  white black

black/orange black/red dark grey/
g g ylight grey

dark green/
white

burgundy light blue/off  
whit navy navy/red

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

graphite/light
g ygrey olive brown black black melange grey melange navy glacier grey/

carbon coal black/grey plum/glacier 
g ygrey navy/silver
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice s bambulí
80g, 100% polyakryl
S širokým variabilním ohrnovacím lemem, dvojitě pletená,
široký žebrovaný úplet
onesize

144 12   € 4,90/Kč 130,-

Pletená čepice
45g, 100% polyakryl
Bez ohrnutého lemu, dvojitě pletená, těsně přiléhající
onesize

144 12  € 2,90/Kč 75,-

Pletená čepice s kontrastními pruhy
53g, 100% polyakryl
Těsně přiléhající bez lemu, pruh v kontrastní barvě na okraji,
dvojitě pletená
onesize

144 12   € 3,20/Kč 85,-

Maskáčová čepice
66g, 100% polyakryl
Dvojitě pletená čepice v maskáčovém designu, bez ohrnu-
tého lemu
onesize

144 12 € 5,70/Kč 150,-

Žerzejová čepice
48g, 95% bavlna, 5% elastan
2-vrstvý materiál, vysoce kvalitní jednoduchý žerzej, dobře
sedí díky elastanu
onesize

300 10 € 5,10/Kč 135,-

Pletená čepice „Urban“
81g, vnější strana: 100% polyakryl, podšívka: 100% polyes-
ter fleece
Melanžový vzhled v širokém žebrovaném úpletu, štítek 
z umělé kůže na okraji, extra dlouhý tvar, vnitřní strana:
fleecová páska
onesize

100 10   € 8,60/Kč 230,-



 MB 7551 
Myrtle Beach | 03.7551

MBMB 750101
MyrtMyrtle Be Beach | 003.753.750101

 MB 7500 
Myrtle Beach | 03.7500

MBMB 717144444 
Myrtle Beach | 0| 3.713.714444

MBMB 717143 43 3
MyrtMyrtle Beach | 00033.71433

 MB 7139 
Myrtle Beach | 03.7139

BEST
SELLER

BEST
SELLER

NEW

RECYCLED
POLYESTER

off  white black neon yellow gold yellow

girl pink red royal navy

white off  white black grey
gmelange light grey sand

chocolate olive dark green lime green bright 
ggreen

bright 
yyellow

yellow bright 
gorange orange red burgundy magenta

bright pink dark purple light blue aqua royal petrol

navy dark navy smaragd mint

black/light grey carbon/light 
g ygrey light grey/black navy/light grey silver/light grey bronze/black gold/black black grey melange fi re red navy

off  white black dark grey 
gmelange light grey

olive dark green fl uorescent 
yyellow red

burgundy royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Thinsulate™ pletená čepice
70g, 100% polyakryl
S variabilním ohrnutým lemem, Thinsulate™ střední podšívka,
dvojitě pletená
onesize

144 12  € 6,50/Kč 170,-

Dětská pletená čepice
55g, 100% polyakryl
S variabilním ohrnutým lemem, dvojitě pletená
onesize

144 12  € 3,20/Kč 85,-

Pletená čepice
70g, 100% polyakryl
S variabilním ohrnutým lemem, dvojitě pletená
onesize

144 12   € 3,50/Kč 90,-

Zimní pletená čepice
100% recyklovaný polyester, podšívka: 100% recyklovaný
polyester
Akcenty v kontrastní barvě, vícebarevná bambule, měkká na 
omak, vnitřní strana: fleecová páska
onesize

100 10  € 9,60/Kč 255,-

Dámská pletená zimní čepice s metalickým efektem
100% polyakryl, bambule: 80% polyakryl, 20% polyester
Široký lem, kovový vzhled, bambule z umělé kožešiny
onesize

100 10 € 10,40/Kč 275,-

Pletená čepice
100% polyakryl
Dvojitě pletená, pohodlně se nosí díky extra širokému lemu a
dlouhé výšce čepice
onesize

144 12 € 4,60/Kč 120,-



MBMB 71717717171044040404
MMyrtyrtle Beachhhh | 0| 000| 0333.713.733 040

MB 7112
Myrtle Beach | 03.7112

MBMB 7127277 7 7
MyrtMyrtle Be Beachea | 000003.713.71.71.713 27272727

MBB 79997 25 
MyrtMyryrr le BBeacheachac  | 03.7925

MB 71131 
MyrtMyr le Beach | 03.71311111

MBBBBB 7771717 29 29 99
MyrtMyrtle le Beacha  | 03.71.71292922992

grey melange black melange dark green 
gmelange navy melange black light grey 

gmelange
grey

gmelange red royal navy off  white/grey 
heather

black/grey 
heather

fern green/grey
heather

red/grey
heather

pink/grey
heather

navy/grey 
heather

off  white black light grey 
gmelange lime green red navy black/

carbon
grey heather/

carbon
fern green/

carbon red/carbon bright blue/
carbon

navy/
carbon black red royal

416

Ca
ps

 &
 H

at
s 

• 
W

IN
TE

R 
CA

PS
M

YR
TL

E 
BE

AC
H

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

Čepice
127g, 100% polyakryl, fleecový lem: 100% polyester
Vícebarevná čepice s bambulí a ohrnutým lemem, 3D vzhled 
s designem vln, uvnitř fleecový pás pro vyšší komfort při
nošení, měkká barevná efektní příze
onesize

72 12 € 10,-/Kč 265,-

Promo pletená čepice
34g, 100% polyakryl
Lehká reklamní pletená čepice s ohrnutým lemem, klasický 
střih, široký lem pro vyšší komfort při nošení
onesize

100 10 € 1,90/Kč 50,-

Fleecová čepice
92% polyester, 8% elastan, podšívkovina: 100% bavlna
Vnější strana: lehce zdrsněná, pruhovaný design, zakončení v
kontrastní barvě, podšívka v kontrastní barvě
onesize

100 10 € 7,50/Kč 200,-

Pletená čepice s fleecovou vložkou
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 100% polyester
Vsadka v oblasti čela, žebrovaný vzhled na okraji
onesize

144 12 € 6,80/Kč 180,-

Čepice s kontrastním fleecovým lemem
49g, vnější látka: 100% polyester, podšívkovina: 100%
polyester
Elastický jednoduchý žerzej udržující stálý tvar, vnitřní strana:
fleece
onesize

150 5 € 3,50/Kč 90,-

Elegantní pletená čepice s extra velkou bambulí
109g, vnější látka: 100% polyakryl, umělá kožešina: 80%
polyakryl, 20% polyester
Žebrovaná čepice s širokým ohrnutým lemem, měkká na 
omak
onesize

100 10 € 9,30/Kč 245,-



MBMB 79794141
MyrtMyrtle Ble eacach | 003.793.793.793.7 41

MBMBMBM 79797947 47 47 
MyrtMyrtMyrtM le Ble Ble Ble eacheacheachch | 0| 0| 03.793.793.793 47474747

MB 7964 
Myrtle Beach | 03.7964

MBMB 7940 40 
MyMyrtyr le Be Beacheachea || 03.79940

MB 79844 4
Myrtle Beach | 0003.7979.797984

MB 7122 
Myrtle Beach | 03.71222

black carbon silver lime green

orange red aqua navy

black carbon silver lime green

orange red aqua navy

black/light 
g ygrey

black/neon 
ggreen

black/
qturquoise black/pink carbon/red green/acid 

yyellow

lime green/
p pdark purple

orange/
qaqua red/white carbon/

yyellow blue/white navy/white

black/silver/
white

yellow/
ppacifi c/white

neon orange/
gneon green/black

red/black/
white

purple/lime 
ggreen/white

aqua/lime 
ggreen/white

carbon/oran-
gge/white

pacifi c/neon 
gorange/white

navy/red/
white white/black black/black silver/black acid yel-

low/black
grenadine/

black aqua/black black melange dark red melange blue melange denim melange
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nadměrná háčkovaná čepice
115g, 100% polyakryl
Nadměrná háčkovaná čepice, vnitřní strana s fleecovým
pásem pro příjemný komfort při nošení, hrubý háčkovaný 
vzhled
onesize

100 10 € 15,10/Kč 400,-

Háčkovaná čelenka
65g, 100% polyester, vnější látka: 100% polyakryl
S mikrofleecovou podšívkou, extra široká, hrubá háčkovaná
čelenka, ruční práce
onesize

144 12 € 9,-/Kč 240,-

Háčkovaná čepice s kontrastním lemem a bambulí
85g, 100% polyakryl, podšívkovina: 100% polyester
Vnitřní strana s fleecovým pásem pro příjemný komfort při 
nošení, bambule a lem v kontrastní barvě, ruční práce
onesize

72 12 € 12,-/Kč 320,-

3-barevná háčkovaná čepice s bambulí
115g, 100% polyakryl
Vnitřní strana s fleecovým pásem pro příjemný komfort při
nošení, s bambulí, hrubý háčkovaný vzhled
onesize

100 10 € 15,10/Kč 400,-

Zimní sportovní čepice
90g/m², vnější strana: 100% polyakryl, podšívka: 70%
polyakryl, 30% polyester
Levý úplet se švem, velká bambule z umělé kožešiny
onesize

100 10 € 10,-/Kč 265,-

Melírovaná pletená čepice
82g, vnější látka: 50% polyakryl, 50% polyester
Dvojitě pletená
onesize

100 10 € 4,40/Kč 115,-



MBMBM  7102 
MyrtMyrty le Beach | 03.7110202

MBMBBBB 7171717109 0090
MyrtMyrttyrtle Ble Ble Ble Be eacheacheacea | 0| 03.7109

MBMBMB 717128 2828 
MyrtMyrtyrtyr le Bl Beachh | 003.713 288

 MB 7132 
MMMMyrtle Beach | 03.7132

MMMB 7133 
Myrtttle Beache  | 03.7133

MBMMM  7309999
MyrtMyrtle Ble ll each | 0| 0003.73.7333309

black/off  
white black/black coff ee/

black , red/black ink/black black grey melange navy off  white/carbon carbon/off  white carbon/
g g ylight grey

light grey/
carbon

black/sand sand/black black sand black/sand sand/black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice
52g, 100% polyakryl, fleecový lem: 100% polyester
Vnitřní strana s fleecovým pásem pro příjemný komfort při
nošení, pruhy v kontrastní barvě, černá k dostání také jedno-
barevná, žebrovaný pletený vzhled
onesize

144 12   € 5,70/Kč 150,-

Bavlněná čepice
100% bavlna
Štítek z umělé kůže na boku, žebrovaný povrch
onesize

160 10 € 6,40/Kč 170,-

2-barevná hrubě pletená zimní čepice
91g, 100% polyakryl
Extra široký lem v kontrastní barvě, měkká na omak
onesize

100 10 € 8,60/Kč 230,-

 MB 7132
Myrtle Beachy 03.7132
Pletená čepice s jemnými kontrastními pruhy
32g, 100% polyakryl
Čepice pletená doprava, válcované okraje, pruhy v kontrastní 
barvě, měkká na omak
onesize

200 20 € 6,70/Kč 180,-

 MB 7133
Myrtle Beachy 03.7133
Pletené rukavice se širokými manžetami
73g, 100% polyakryl
Jemný úplet, měkké na omak, k dostání ve 2 velikostech
S/M – L/XL

144 12 € 8,10/Kč 215,-

 MB 7309
Myrtle Beachy 03.7309
Pletená šála s jemnými kontrastními pruhy
222g, 100% polyakryl
Šála pletená doprava, pruhy v kontrastní barvě, dlouhé
třásně, měkká na omak, rozměry: 195x42cm
onesize

40 4 € 17,10/Kč 455,-



 MB 7308 
Myrtle Beach | 03.7308

MB 7994 
Myrtle Beach | 03.7999494

MBMBMB 799959595955555
MyrtMMy le Be Beacheachach ||| 0| 003.793 793.799595

 MB 7611 
Myrtle Beach | 03.7611

MB 7300 
Myrtle Beach | 03.7300

MB 7949 
Myrtle Beach | 03.7949

black light grey olive red royal navy black spring green light red royal navy black spring green light red royal navy

off  white black anthracite light grey l

orange red royal navy

white/
carbon

black/
carbon

grey melan-
gge/carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon

bright yel-
low/carbon

bright oran-
gge/carbon

bright pink/
carbon red/carbon bright blue/

carbon
royal/
carbon

navy/
carbon black
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Elegantní tkaná šála
160g, 100% polyakryl
Zkroucené třásně, hladká měkká na omak, rozměry:
190x36cm
onesize

100 10 € 9,90/Kč 260,-

Promo čepice
50g, 100% polyakryl, podšívka: 100% polyester fleece
Žebrovaná čepice, hladký pletený povrch vpředu 8x6cm pro 
zušlechtění, vnitřní strana: fleecová páska
onesize

160 10 € 4,80/Kč 130,-

Promo šála
250g, 100% polyakryl
Žebrovaná pletená šála, hladký pletený povrch na jedné 
straně pro zušlechtění, rozměry: 20x12cm
onesize

40 10 € 12,90/Kč 340,-

Fleecová šála
225g/m², 100% protižmolkový polyester fleece
Extra široká bez třásní, rozměry: 150x25cm
onesize

100 10 € 5,40/Kč 145,-

Zimní nákrčník
100% polyester
Teplá fleecová podšívka, elastický a tvarově stabilní žerzej,
reflexní pruhy (bez ochranné funkce), rozměry: 30x50cm
onesize

150 5 € 4,60/Kč 120,-

Pletené rukavice na dotykový displej
38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5% elastan, 1% 
kovová vlákna
Integrovaná kovová vlákna na konečcích prstů pro optimální 
ovládání dotykových displejů
S/M – L/XL

200 10 € 7,30/Kč 195,-



 R36868X8XX8
Result Winter Esr Esr Esr EE sentsentse ials | 28.368X

R3369XX 
Result Winter Essentialsssss | 2| 22| 2| 22|| 888.368 9X

R3R370XX0X0X0X 
ResuResult Wlt Wt Wt Wt Wt Wiinintinteintein r Esr EsEssentsenentialsials | 2| 2| 28.378.378.370X0X0

RC0440 X 
Result Winter Essentntntntialsialsialalsa | 28.044X

 RC046X 
Result Winter Essentialsl  | 28.04.0044.046X6X6X6XXXX6

R1R146X 
Resusult WWWWWinter Essentials | 28.146X

black/white black/red-
ggold

blue/whi-
te-red

gold/
ggreen-white

blue/green-
white-red

orange/red-
white-blue

black/yel-
low-red

green/
ggold-white

emerald/
white

red/yellow white/red red/white

black stone navy

black/yellow black/red black/grey black/sky grey/black

stone/olive lime green/
black

bright oran-
gge/black aqua/grey

white/navy black/white black/gold kelly green/
white red/black red/white

fuchsia/
white

purple/
yyellow royal/white navy/gold navy/sky navy/red

black fennel lime raspberry royal navy grey orange navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pletená čepice s kontrastními pruhy
100% polyakryl
Uvnitř: jednobarevná, sladěné týmové barvy
onesize

150 25 € 3,50/Kč 90,-

Pletená čepice s bambulí
100% akryl
Delší střih, variabilní ohrnutý lem, hrubý pletený vzhled
onesize

150 25 € 5,10/Kč 135,-

Pletená čepice
vnější strana: 100% polyakryl, podšívka: 100% polyester
Černá fleecová podšívka, ohrnutý lem se švem v kontrastní 
barvě, copánkový vzor, hrubý pletený vzhled
onesize

150 25 € 7,30/Kč 195,-

Pletená čepice
56g/m², 100% polyakrylová pletenina
Delší střih, vhodná k vyšití, pratelná
onesize

150 25   € 3,80/Kč 100,-

Oboustranná pletená čepice
62g/m², 100% polyakrylová pletenina
Dá se nosit z obou stran, vhodná k vyšití, pratelná
onesize

150 25  € 3,70/Kč 100,-

Týmová šála
100% polyakrylová pletenina
Pruhovaný design v týmových barvách, třásně, vhodná k
vyšití, velikost: 140x20cm, pratelná
onesize

100 25 € 6,50/Kč 170,-



RC028028J J
Result Winteinter Esr Essentsentialsials | 2| 28.028.028J8J

RCC02802828888X XXXXXX
Resue lt Winter Er EEsEsE sentn ials | 28.028.08.02888X8XX

RCCCCCC0031X
Resultlt Wltt inter Essenentntialsials | 28.031XXXXX

RC0277777X 
Resusult Winter EEsr EE seenenntialalalals | 28.0227X7X

 RC029X 
Result Winter Essentials | 28.029X

 RC930X 
Result Headwear | 28.930X

BEST
SELLER NEW

RECYCLED
POLYESTER

black grey bottle green fl uorescent
yyellow

fl uorescent 
gorange red purple royal navy

white black charcoal dove grey oatmeal

fennel chocolate bottle celtic green lime

fl uorescent
yyellow gold orange fl uorescent 

gorange red

fuchsia claret burgundy ribbon pink purple

sky azure royal refl ex blue navy

black grey bottle green navy black/grey black/lime black/
yyellow

black/
gorange black/red black/royalblack grey bottle 

ggreen red royal navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

340g/m², 100% akryl, grey: 50% akryl, 50% polyester
Široký lem, s bambulí, těžký žebrovaný úplet
onesize

150 25 € 3,90/Kč 105,-

Pletená čepice s bambulí
340g/m², 100% akryl, grey: 50% akryl, 50% polyester
Široký lem, s bambulí, těžký žebrovaný úplet
onesize

150 25 € 3,90/Kč 105,-

Pletená čepice
340g/m², 100% polyakryl
Široký lem, dvojitě pletená, hrubý pletený vzhled, nášivka z
bavlněného kepru pro snadnou aplikaci zušlechtění, oblast
pro zušlechtění 10x5cm
onesize

150 25 € 3,90/Kč 105,-

Pletená čepice
340g/m², 100% polyakrylová pletenina
Variabilní ohrnutý lem, těžký žebrovaný úplet, vhodná k
vyšití, pratelná
onesize

150 25 € 3,40/Kč 90,-

Pletená čepice
340g/m², 50% polyakryl, 50% recyklovaný polyakryl
Velkorysý střih, extra široký lem v kontrastní barvě, dvojitě 
pletená, rychleschnoucí, bez štítku, pratelné na 40°
onesize

150 25 € 3,30/Kč 90,-

SOFTEX® čepice
100% akryl
Dvojitě pletená, lehká, nadměrná velikost
onesize

150 25 € 3,-/Kč 80,-



 B900 
Beechfi eld | 53.0900

 B901
Beechfi eld | 533.3 09901

B99000444
Beece hfifi efield | 53.09049

 B905
Beechfi eld || 53.09050905

 B915 
Beechfi eld | 53.0915

B999920 
Beeeece hfi fifiefi ld | 53.092020202022

B999303033
Beechfi efiefiefi ld |ld 53.53.0009300930

B9950 0
Beecechfi eld | 53..0950095

B900B00  
Beechfi eld | 53.900BBBB

NEW

RECYCLED
POLYESTER

BEST
SELLER

white black midnight 
camo

graphite 
grey

arctic camo light grey heather grey olive green

jungle camo bottle green kelly green lime green

mint green sand yellow fl uorescent 
yyyyyellow

fl uorescent 
orange orange bright red classic red

chocolate burgundy classic pink fl uorescent 
pink

fuchsia purple sky blue airforce blue

sapphire 
blue bright royal french navy surf blue

geo grey

geo orange

geo lime

geo blue

storm greys

tropical greens

sunset reds

candy fl oss 
pinks

caribbean blues

white

black

pure grey

natural

military green

mustard

classic red

petrol

french navy

black

graphite grey

fl uorescent 
yyyyyellow

classic red

bright royal

french navy

black french navy black fl uorescent
yyyyyellow fl uorescent pink

white

black

lime green

orange

surf blue

spacer grey

spacer olive

spacer lime

spacer coral

spacer red

spacer royal

spacer turquoise

422

Ca
ps

 &
 H

at
s 

• 
TU

BE
S 

&
 F

AC
E 

M
AS

KS
BE

EC
H

FI
EL

D

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

 B900
Beechfield 53.0900
Morf® Original
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál , bez švů, multifunkční 
použití, rozměry: 50x .25 cm, pratelné (nelze 
žehlit)
onesize

192 12 € 2,85/Kč 75,-

 B901
Beechfield 53.0901
Morf® Spacer Marl
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční 
použití, rozměry: 50x25cm, pratelné (nelze 
žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

 B904
Beechfield 53.0904
Morf® Geometric
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční 
použití, rozměry: 50x25cm, pratelné (nelze 
žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

 B905
Beechfield 53.0905
Morf® Ombré
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční 
použití, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

 B915
Beechfield 53.0915
Morf® Recycled
100% recyklovaný polyester, mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční 
použití, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,10/Kč 80,-

 B920
Beechfield 53.0920
Morf® Suprafleece®
100% polyester mikrovlákno, polyester
Suprafleece®
Prodyšný materiál, multifunkční použití, 
rozměry: 74x25cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,50/Kč 95,-

 B930
Beechfield 53.0930
Morf® mikrofleece
100% polyester mikrovlákno
Ultra tepelný materiál, prodyšný materiál ,
ploché švy, multifunkční použití, rozměry: 
50x25cm, pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 24 € 4,20/Kč 110,-

 B950
Beechfield 53.0950
Morf® Enhanced-Viz
100% polyester mikrovlákno
Prodyšný materiál, bez švů, multifunkční 
použití, reflexní pruh, rozměry: 50x25cm,
pratelné (nelze žehlit)
onesize

192 12 € 3,50/Kč 95,-

 B900B
Beechfield 53.900B
Junior Morf® Original
100% polyester mikrovlákno
Prodyšné mikrovlákno, bez švů, multifunkční 
použití, rozměry: 44x22cm, pratelné (nelze 
žehlit)
onesize

192 12 € 2,20/Kč 60,-



B320 
Beechfi eld | 53.03203232

 B320B 
Beechfi eld | 53.320B

 MB 109 
Myrtle Beach | 03.0109

MBMBMB 7474744 
MyrtMyrtMyyrtle Ble Ble Beacheacha | 0| 03.003.003.003 747474

MMBMBMB 100 
Myrtle Ble Be Beachach | 0| 03 013.0100

 MB 7317 
Myrtle Beach | 03.7317

 Hotty
Atlantis | 33.002222222

 Freedom Basiic 
AtlaAtl ntis | 33.3010

 3084 
Promodoro | 40.3084

 MB 7300 
Myrtle Beach | 03.7300

NEW

NEW

BIO
ORGANIC

black black

white

black

red

royal

navy

turquoise black

neon yellow

neon orange

white

black

red

royal

navy black

steel grey

olive

berry

navy

white/carbon black/carbon grey melange/carbon grey heather/carbon

fern green/carbon bright yellow/carbon bright orange/carbon bright pink/carbon

red/carbon bright blue/carbon royal/carbon navy/carbon

white

black

grey

olive

red

royal

navy

black

graphite 
grey

fl uorescent 
yyellow
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

B320
Beechfield 53.0320
Softshellový sportovní nákrčník
85% polyester, 15% elastan
Ergonomický střih, prodyšný softshellový materiál, ploché 
švy, elastická šňůrka, lehké a rychleschnoucí, materiál odolný 
proti větru
onesize

192 12 € 7,30/Kč 195,-

 B320B
Beechfield 53.320B
Juniorský softshellový sportovní nákrčník
42g, 85% polyester, 15% elastan
Ergonomický střih, prodyšný softshellový materiál, ploché 
švy, elastická šňůrka, lehké a rychleschnoucí, materiál odolný 
proti větru
onesize

192 12 € 6,20/Kč 165,-

 MB 109
Myrtle Beachy 03.0109
Dětské X-Tube
95% polyester, 5% elastan
Multifunkční látkový tunel s 12 různými způsoby nošení,
vyrobeno v Německu, rozměry: 18x40cm, pratelné na 40°
onesize

500 10 € 3,80/Kč 100,-

 MB 74
Myrtle Beachy 03.0074
Šátek
145g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
Multifunkční látkový tunel s 13 různými způsoby nošení,
elastický a tvarově stabilní žerzej, rozměry: 25x50cm
onesize

500 10 € 7,30/Kč 195,-

 MB 100
Myrtle Beachy 03.0100
Bavlněný šátek X-Tube
145g/m², 95% bavlna, 5% elastan
Multifunkční látkový tunel s 12 různými způsoby nošení,
elastický a tvarově stabilní žerzej, rozměry: cca 25x50cm,
pratelné na 40°
onesize

500 10 € 8,60/Kč 230,-

 MB 7317
Myrtle Beachy 03.7317
Signální šátek X-Tube
120g/m², 100% polyester
Multifunkční látkový tunel s 12 různými způsoby nošení,
reflexní pruhy (bez ochranné funkce), rozměry: 25x50cm
onesize

500 10 € 2,60/Kč 70,-

 Hotty
Atlantis 33.0022
Multifunkční nákrčník
260g/m², 100% polyester fleece
Nastavitelná šňůrka se zarážkou, lze nosit jako šálu nebo čepici
onesize

144 24 € 4,10/Kč 110,-

 Freedom Basic
Atlantis 33.3010
Nákrčník
100% polyester
Různorodé možnosti nošení, pro volný čas a fitness, rozměry: 
49x25 cm
onesize

600 200 € 1,95/Kč 50,-

 3084
Promodoro 40.3084
Bandana šátek
180g/m², 95% certifikovaná bio bavlna, 5% elastan
2-vrstvý materiál, postranní šev, rozměry: S cca. 24x23cm, L
cca. 26x25cm
S – L

100 10 € 6,95/Kč 185,-

 MB 7300
Myrtle Beachy 03.7300
Zimní nákrčník
100% polyester
Teplá fleecová podšívka, elastický a tvarově stabilní žerzej,
reflexní pruhy (bez ochranné funkce), rozměry: 30x50cm
onesize

150 5 € 4,60/Kč 120,-



 MB 6503 
Myrtle Beach | 03.6503

RRVRR 001X X
RResuRResult Hygieene | 30.V01X

 RV004X 
Result Hygiene | 30.V04X

PRPR7967967967969
PremPremmmier ier ieier ier | | | 39| | 39.0.07.079079. 6666

 PR797 
Premier | 39.0797

BEST
SELLER

white black black melange graphite grey light grey

khaki dark green irish green fern green bright green bright yellow

acid yellow gold yellow orange dark orange red melange bright orange

pink tomato red light pink purple light blue

sky blue blue melange bright blue atlantic royal denim

indigo blue navy turquoise

white blue

white

white

black

dark grey

silver

natural

khaki

bottle

red

burgundy

royal

navy

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

 MB 6503
Myrtle Beachy 03.6503
Multifunkční šátek
100% polyester
Multifunkční látkový tunel s 12
různými způsoby nošení, rozměry: 
cca 25x50cm
onesize

500 10 € 2,-/Kč 55,-

RV001X
Result Hygieneyg 30.V01X
Respirátor
vnější strana: netkaný materiál PP, 
uvnitř: netkaný materiál PP, střední 
vrstva: tavený filtrační materiál
4-vrstvá nesterilní jednorázová
maska na ústa a nos, může nosit
zdravotnický personál ve spojení s
ostatními položkami PSA, elastická
poutka na uši , nosní můstek, 
neporézní materiál redukuje suspen-
dované částice, certifikováno dle EN 
149:2001 A1 2009 CE FFP2, bez
možnosti výměny a vrácení
onesize

500 50 € 4,20/Kč 110,-

RV004X
Result Hygieneyg 30.V04X
Maska na obličej, balení po 10
kusech
vnější strana: netkaný materiál PP, 
střední vrstva: tavený filtrační mate-
riál, uvnitř: netkaný materiál PP
3-vrstvá nesterilní jednorázová
maska na ústa a nos, může nosit
zdravotnický personál ve spojení s
ostatními položkami PSA, elastická
poutka na uši , nosní můstek, 
neporézní materiál redukuje suspen-
dované částice, EN14683-2019 TYP
ICE certifikace - MDD 93/42/EEC, 
bez možnosti výměny a vrácení
onesize

150 5 € 6,70/Kč 180,-

PR796
Premier 39.0796
Maska na obličej
16g, 100% bavlna
3-vrstvá opakovaně použitelná
maska na ústa a nos, přihrádka
na volitelný filtr s aktivním uhlím,
nastavitelná elastická poutka na
uši, nosní můstek, nejedná se o
zdravotnícký prostředek ani osobní 
ochranný prostředek (OOP), pouze
pro soukromé použití, AFNOR SPEC
S76-001 – Eurofins Test CH_PCL_1
třída 2, rozměry: 15x13x6,5cm
(složené) , pratelné na 60°, lze sušit 
v sušičce, bez možnosti výměny a 
vrácení
onesize

600 1 € 5,30/Kč 140,-

PR797
Premier 39.0797
Filtr s aktivním uhlím pro masky,
balení po 10 ks
K použití s artiklem PR796, nejedná 
se o zdravotnícký prostředek ani
osobní ochranný prostředek (OOP),
pouze pro soukromé použití, flee-
cový filtr s aktivním uhlím, snižuje 
vdechování částic, jako jsou prach, 
pyl a emise výfukových plynů,
PM2,5 (částice 2,5 mikronů) od-
povídá standardům GB2626-2006,
rozměry: 12x8cm, filtr je třeba 
měnit každé 1-3 dny v závislosti
na použití, bez možnosti výměny
a vrácení
onesize

100 10 € 8,85/Kč 235,-



MMMBMMMBB 10100222
MyMyrtyrtrtyrtrtle Blle Blee Ble eacheachach | 00| 03.013.03.01020202

90113131
FareF  | 46.016.01.011313

PRPRR 997997997
PrememPre ieier r | 39939| 3 .0779.07999

MXMXMXMXX111
MantMantantn is is || 7770.000X10X1

 Face MMasask 5k 5 pap ck 
F.O.L. | 16...M14M14V4V

 RV009X 
Result Hygiene | 30.30.30.303 V09XV009XV

RVRVRVV015015015X X X 
Result Htt Hygieygiene |ne |ne |e | 30.30.30.V15XV15XV15XV15X

 FM-D5 
Promodoro | | 440.FMDMD5

BIO
ORGANIC

white

black

white

black

grey

lime

orange

red

cyan

euroblue

navy

white

black

dark grey

heather grey

khaki

brown

bottle

lime

red

burgundy

pink

hot pink

purple

royal

navy

white

black

white

black

white

black

white/sky black/white black/grey

lime/grey pink/pink navy/royal

white black steel grey fi re red

berry azure blue navy
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Maska na obličej „Komfort“
100% bavlna, single jersey
2-vrstvá opakovaně použitelná maska na
ústa a nos, elastická poutka na uši , nejedná
se o zdravotnícký prostředek ani osobní 
ochranný prostředek (OOP), pouze pro sou-
kromé použití, rozměry: 22x11cm, pratelné
na 60°, bez možnosti výměny a vrácení
onesize

100 10 € 4,10/Kč 110,-

Maska na obličej
vnější látka: 95% polyester, 5% elastan, 
podšívka: 100% bavlna
2-vrstvá opakovaně použitelná maska na
ústa a nos se zasouvací přihrádkou na filtr,
nastavitelná elastická poutka na uši, nosní 
můstek, nejedná se o zdravotnícký prostře-
dek ani osobní ochranný prostředek (OOP),
pouze pro soukromé použití, rozměry:
18,5x13cm, pratelné na 60°, bez možnosti
výměny a vrácení
onesize

100 1 € 5,60/Kč 150,-

Maska na obličej, balení po 5 kusech
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan, single
jersey
2-vrstvá opakovaně použitelná maska na
ústa a nos, vodoodpudivý materiál díky Ze-
lan™R3, 2 různé délky poutek pro lepší drže-
ní, nejedná se o zdravotnícký prostředek ani
osobní ochranný prostředek (OOP), pouze
pro soukromé použití, antimikrobiální vrstva 
Silvadur ™ 930 inhibuje růst bakterií, oblast
tisku: 16x10cm, rozměry: 32x12cm, pratelné 
na 60°, bez možnosti výměny a vrácení
onesize

200 10 € 17,20/Kč 455,-

Maska na obličej „Organic“
100% bio bavlna, žerzej
2-vrstvá opakovaně použitelná maska na
ústa a nos se zasouvací přihrádkou na filtr, 
nastavitelná forma pro příjemnější nošení,
nejedná se o zdravotnícký prostředek ani
osobní ochranný prostředek (OOP), pouze
pro soukromé použití, bez elastických 
komponentů, štítek TearAway, oblast tisku:
20x10cm, pratelné na 60°, bez možnosti 
výměny a vrácení
onesize

250 10 € 7,80/Kč 205,-

Maska na obličej, balení po 5 kusech
100% bavlna, může obsahovat stříbro a/
nebo měď
3-vrstvá opakovaně použitelná maska na
ústa a nos, prodyšný materiál , elastická 
poutka na uši , nejedná se o zdravotnícký
prostředek ani osobní ochranný prostředek
(OOP), pouze pro soukromé použití, anti-
mikrobiální vrstva chrání před bakteriemi a
zápachy, rozměry: 17,5x12,5cm, pratelné na
60°, bez možnosti výměny a vrácení
onesize

100 1 € 12,65/Kč 335,-

Maska na obličej
90% bavlna, 8% Prolen Siltex (antibakteriál-
ní, integrované částice stříbra), 2% elastan
Opakovaně použitelná maska na ústa a nos,
lehká podšívka absorbující vlhkost, nejedná
se o zdravotnícký prostředek ani osobní 
ochranný prostředek (OOP), pouze pro 
soukromé použití, Prolen Siltex si zachovává
antibakteriální vlastnosti pro 20 pracích
cyklů, ruční mytí, zabaleno jednotlivě, bez
možnosti výměny a vrácení
onesize

500 10 € 3,60/Kč 95,-

Maska na obličej „Zigzag“, balení po 5 ks
90% bavlna, 8% Prolen Siltex (antibakteriál-
ní, integrované částice stříbra), 2% elastan
Opakovaně použitelná maska na ústa a nos,
prodyšný materiál , nejedná se o zdra-
votnícký prostředek ani osobní ochranný pro-
středek (OOP), pouze pro soukromé použití,
Prolen Siltex si zachovává antibakteriální 
vlastnosti pro 20 pracích cyklů, zabaleno
jednotlivě, ruční mytí, bez možnosti výměny
a vrácení
onesize

100 1 € 18,-/Kč 480,-

Maska na obličej, balení po 10 kusech
140g/m², 100% bio bavlna, single jersey
2-vrstvá opakovaně použitelná maska na
ústa a nos, elastické pásky za uši ze stejného
materiálu, nejedná se o zdravotnícký prostře-
dek ani osobní ochranný prostředek (OOP),
pouze pro soukromé použití, štítek TearAway, 
S cca. 17x12,5cm (vhodné pro děti), M cca. 
19x13,5cm, L cca. 21x15,5cm, pratelné 
na 60°, lze sušit v sušičce, bez možnosti
výměny a vrácení
S – M – L

10 1 € 32,-/Kč 850,-





Accessories
BAGS .................... 428

UMBRELLAS .................... 444
BLANKETS .................... 447



 BG110 110
BagBase | 52.0110

 BG10 
BagBase | 52.0010

 KI0147 
Kimood | 19.0147

W222266606
WWWestfordrdrdd MilMilMilMill |l ||l | | 50 050 050.050 002260

 W810 
Westford Mill | 50.0810

 BG5 
BagBase | 52.0005

 Urban 
SOL'S | 26.7060

W115 W115 W115
Westford Mill | 50.0115

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

BIO
ORGANIC

white//black

black/black

black/lime green

black/fuchsia

black/surf blue

black

graphite grey/
black

grey marl/black

light grey

bottle green

lime green

yellow/black

orange/black

orange

classic red

burgundy/black

true pink

fuchsia/black

purple

sapphire blue

bright royal

french navy

white

black

midnight camo

graphite grey

arctic 
camoufl age

silver

light grey

olive green

bottle green

jungle camo

kelly green

lime green

yellow

fl uorescent
yyellow

gold

fl uorescent 
orange

orange

bright red

classic red

burgundy

classic pink

fl uorescent pink

fuchsia

magenta

purple

sky blue

laser blue

sapphire blue

airforce blue

bright royal

french navy

ocean blue

surf blue

black

natural

pistachio green

dark pink

magenta

tropical blue

navy

black

graphite grey

light grey

natural

classic red

bright royal

french navy

white

black

black/black

graphite grey

light grey

natural

olive green

amber

orange rust

classic red

airforce blue

bright royal

french navy

sage green

white

black

graphite grey

lime green

orange

red

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

Sportovní vak Icon
150g/m², 300D polyester
Vodoodpudivý materiál, skrytá tajná přihrádka, silné šňůrky, štítek TearAway, objem 15l, 
rozměry: 40x48cm
onesize

80 20 € 7,45/Kč 200,-

Prémiový vak na záda
100g/m², 210D polyester, silber: 210D nylon
Vodoodpudivý materiál, vyztužené rohy s kovovými očky, objem 11l, rozměry: 33x45cm
onesize

200 25 € 3,30/Kč 90,-

Batoh z bio bavlny
100% bio bavlna
Bílá šňůrka, certifikát OCS100 od firmy Ecocert Greenlife,
objem 8l, rozměry: 30x36cm
onesize

200 20   € 3,50/Kč 95,-

Prémiový bio bavlněný vak na záda
200g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna
Upevnění šňůrky na vnějších okrajích pro snadnější zušlech-
tění, objem 12l, rozměry: 37x46cm
onesize

100 25  € 4,05/Kč 110,-

EarthAware™ organický sportovní vak
340g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, canvas
Pevná stahovací šňůrka, dá se nosit jako batoh, odolný 
materiál, objem 13l, rozměry: 37x47cm
onesize

60 10  € 6,75/Kč 180,-

Sportovní vak „Budget“
80g/m², 210D polyester
Voděodolný materiál, objem 11l, rozměry: 33x45cm
onesize

300 25   € 2,20/Kč 60,-

Vak na záda
210D polyester
Vyztužené přední rohy, dvojitá nastavitelná šňůrka, dá se
nosit jako batoh, rozměry: 34,5x45cm
onesize

100 10  € 1,65/Kč 45,-

Bavlněný pytel na věci
140g/m², 100% bavlna

XXS – XS – S – M – L – XL
500 100  € 2,05/Kč 55,-



 W110 
Westford Mill | 50.0110

 District 
SOL'S | 26.1671

Chill 
SOL'S | 26.2111

W210 
Westford Mill | 50.0210

 W118 
Westford Mill | 50.0118
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Westford Mill | 50.0415

7BG7 7
BagBase | 52.0007
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

 W110
Westford Mill  50.0110
Bavlněný vak na záda
140g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, lze nosit také jako batoh,
objem 12l, rozměry: 37x46cm
onesize

150 25 € 3,10/Kč 80,-

Bavlněný vak na záda
235g/m², 100% bavlna-canvas
Šňůrka v kontrastní barvě, objem 7l, rozměry: 33x45 cm
onesize

100 10  € 4,70/Kč 125,-

Denim sportovní vak
70% bavlna, 30% polyester
Nastavitelná šňůrka
onesize

50 10   € 7,60/Kč 200,-

Prémiový bavlněný vak na záda
200g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vněj-
ších okrajích pro snadnější zušlechtění, objem 12l, rozměry:
37x46cm
onesize

100 25 € 3,95/Kč 105,-

Bio bavlněná taška se stahovacími šňůrkami
115g/m², 100% měkká bio bavlna
Jednobarevná šňůrka z pleteniny, velikost/rozměry/objem:
XS 10x15cm - 0,25l, S - 14x22cm - 1l, M - 25x32cm - 3l,
L - 30x47cm - 8l, k dostání ve 4 velikostech
XS – S – M – L

400 50 € 2,25/Kč 60,-

Jutová taška se stahovacími šňůrkami
100% juta
Dvojitá šňůrka z pleteniny, k dostání  v 6 velikostech,
rozměry/objem: XXS 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, 
S - 25x30cm - 3l, M - 30x45cm - 8l, L - 40x55cm - 15l, XL
- 55x75cm - 40l
XXS – XS – S – M – L – XL

600 100 € 3,20/Kč 85,-

Transparentní vak na záda
100g, 100% transparentní EVA (ethylenvinylacetát)
Vodoodpudivá, zesílený tunel na šňůrku, zpevněný polyes-
terem pro vyšší odolnost, Soft-Touch, štítek TearAway, objem 
11l, rozměry: 33x45cm
onesize

80 1 € 5,-/Kč 130,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Stahovací vak „Join“
mini ripstop
Stahovací šňůrka, poutko na nošení, hlavní přihrádka s boční 
kapsou na zip, rozměry: 36x45cm
onesize

100 1 € 5,40/Kč 145,-

Stahovací vak „Planet“
bez PVC, předem recyklovaná bavlna
Hlavní přihrádka se šňůrkou, objem 8l, rozměry: 38x42cm
onesize

100 1 € 2,75/Kč 75,-

Batoh „Diamond“
600D polyester
Nastavitelný tkaný ramenní popruh, boční kapsy se zipem,
hlavní přihrádka na zip s další možností rozkládání, diaman-
tový dekor, lze nosit oboustranně, rozměry: 35x50cm
onesize

50 0 € 10,20/Kč 270,-

Chladicí batoh
100% recyklovaný polyester, bez PVC
Tkané rukojeti, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, 
plně izolovaná hlavní přihrádka, přední přihrádka na zip,
organizér, reflexní detaily (bez ochranné funkce), štítek 
TearAway, objem 16l, rozměry: 40x30x14cm
onesize

20 1 € 24,30/Kč 645,-

Batoh „Roll-Top“
550g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, přední 
kapsa na zip, polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro 
notebooky do max. 15,6“, polstrovaná záda a dno, štítek
TearAway, objem 20l, rozměry: 32x44x13cm
onesize

20 1 € 19,85/Kč 525,-

Rolovací batoh s dvojitým držadlem
440g, 300D polyester
Tkané rukojeti, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, 
přední kapsa s přihrádkou na příslušenství, ideální k potisku
či výšivce, polstrovaná zadní stěna, roll-top zapínání, štítek
TearAway, objem 14l, rozměry: 28x38x12cm
onesize

30 1 € 19,-/Kč 500,-

Batoh „Fashion“
300D polyester
Batoh s poklopem a dvěmi přezkami, rukojeť, přední kapsa
s 2-cestným zipem, velká hlavní přihrádka s polstrovanou
zasouvací kapsou, přihrádka na zip v poklopu, polstrovaná
záda a popruhy, rozměry: 30x44/53x14cm
onesize

20 1 € 28,40/Kč 755,-

Batoh „Kurier Eco“
plachta na nákladní auto
Hrudní pás pro dobré držení, bederní popruh, polstrovaná
rukojeť, přední kapsa na zip, polstrovaná záda, objem 24l,
rozměry: 48x34x14,5cm
onesize

10 1  € 33,-/Kč 870,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Batoh „Circle“
bez PVC, rPET
Rukojeť, zaklapávací uzávěr, kapsa na zip na zádech, 2 boční 
zasouvací kapsy, polstrovaná zasouvací kapsa, hlavní přihrád-
ka na zip, uvnitř organizér, boční přední kapsa na zip, objem 
18l, rozměry: 47x40x12cm
onesize

25 1 € 20,30/Kč 540,-

Batoh „Country“ 
bavlna
Rukojeť, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, 
polstrované dno, přední kapsa na zip, zasouvací kapsy, hlavní 
přihrádka na zip se 2 zasouvacími přihrádkami, polstrovaná
hlavní přihrádka, kovové doplňky a aplikace z PU semišové
syntetické kůže, objem 19l, rozměry: 40x31x10cm
onesize

25 1 € 26,30/Kč 695,-

Lodní vak „Splash2“
plachta na nákladní auto
Odnímatelný nastavitelný ramenní popruh, velká hlavní 
přihrádka se svařovanými švy a rolovacím uzávěrem, který
spolehlivě chrání před prachem a vodou, rozměry: 30:
x57x19,5cm
onesize

25 1 € 15,70/Kč 415,-

Batoh na notebook „Campus“
600D polyester
Polstrovaná rukojeť, polstrované popruhy s výškově nastavi-
telným hrudním pásem, prostorná hlavní přihrádka s přihrád-
kou na notebook, velká přihrádka na zip s plochou zasouvací 
kapsou, další přihrádka na zip s ozdobným prošíváním a
organizérem, polstrovaná záda, rozměry: 30x43x12/15cm
onesize

100 11 € 28,70/Kč 760,-€ 28,70/Kč 760

Batoh na notebook „Stage“
žakár, 500D polyester
2 rukojeti, HFL® držák pro připevnění loga, velká přední 
kapsa na zip, přední kapsa na zip, zasouvací kapsy, hlavní 
přihrádka s 2-cestným zipem, polstrovaná přihrádka na note-
book vhodná pro notebooky do max. 15“, polstrovaná záda
a popruhy, polstrovaná záda a popruhy, pruhy v kontrastní 
barvě, poutko na pero, objem 17l, rozměry: 43x32x14cm
onesize

25 1 € 23,30/Kč 620,-

Batoh
930g, 600D/600D ripstop kombinace polyesteru s voštino-
vým vzhledem
Rukojeť, nastavitelné hrudní a bederní popruhy, nastavitelné 
a polstrované ramenní popruhy, přední kapsa na zip, boční 
kapsy z elastické síťoviny, místo pro pitný vak, uvnitř síťovaná
přihrádka, ergonomická prodyšná polstrovaná záda ze síťovi-
ny, pro notebooky do max. 15,6“, držák na klíče, poutko pro
zadní světlo, odnímatelná nepromokavá ochrana proti dešti,
držák pro trekingové hole, reflexní detaily (bez ochranné
funkce), objem 20l, rozměry: 31x48x20cm
onesize

20 1 € 48,50/Kč 1290,-

Batoh
800g, 600D ripstop polyester
Nastavitelný hrudní pás, nastavitelný ramenní popruh ze
síťoviny s polstrováním, přední kapsa na zip, uvnitř síťovaná
kapsa, polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro note-
booky do max. 15,6“, dvě síťované přihrádky/držák na láhev, 
ergonomicky polstrovaná záda, reflexní detaily (bez ochranné 
funkce), štítek TearAway, objem 25l, rozměry: 33x46x22cm
onesize

15 1 € 45,50/Kč 1205,-

Batoh „Project Charge Security“
kombinace žakárového nylonu/polyesteru potaženého PVC
Nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, několik vnitř-řř
ních kapes, powerbank kapsa, kapsa na zip na zádech, uvnitř 
polstrovaná přihrádka na iPad/Tablet, polstrovaná přihrádka
na notebook (vhodná do 15,6“), ergonomicky polstrovaná
záda, popruh na tašku na kolečkách, háček na klíč, elastický
kabelový organizér, integrovaný USB nabíjecí port, štítek 
TearAway, objem 15l, rozměry: 30,5x46x17cm
onesize

3 1 € 70,-/Kč 1850,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Batoh
600D polyester
Rukojeť z nylonu, nastavitelné, vyztužené a polstrované
popruhy, přední kapsa na zip, prostorná prostřední přihrádka 
s dvojitým zip, výstup pro sluchátka, rozměry: 28x40x14cm
onesize

30 10 € 6,75/Kč 180,-

Dětský batoh
600D polyester
Rukojeť z nylonu, nastavitelné, polstrované a vyztužené
popruhy, přední kapsa na zip, prostřední přihrádka s dvojitým
zipem, polstrovaná záda, jmenovka všitá uvnitř
onesize

30 10 € 6,70/Kč 180,-

Batoh
600D polyester
Rukojeť z nylonu, nastavitelné, vyztužené a polstrované
popruhy, 3 přední kapsy se zipem, prostorná prostřední 
přihrádka s dvojitým zip, výstup pro sluchátka, rozměry:
33x43x17cm
onesize

30 5 € 12,10/Kč 320,-

Originální módní batoh
380g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, přední 
přihrádka na zip, polstrovaná záda, štítek TearAway, objem
18l, rozměry: 31x42x21cm
onesize

40 1 € 13,20/Kč 350,-

Mini batoh
260g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelné ramenní popruhy, přední přihrádka na 
zip, polstrovaná záda, štítek TearAway, objem 7l, rozměry:
23x35x12cm
onesize

40 1 € 11,-/Kč 290,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Vintage batoh na notebook
700g, 600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním,
polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro notebooky
do max. 17“, polstrovaná záda, zapínání pomocí stahovací 
šňůrky, EasyPocket™ pro snadnou aplikaci potisku a výšivky, 
magnetické zapínání, štítek TearAway, objem 18l, rozměry:
30x46x17cm
onesize

25 1 € 31,50/Kč 840,-

Vintage plátěný batoh
580g, praný canvas
Rukojeť, nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, 
polstrované dno, přední kapsa na zip, vnitřní kapsa se zipem,
boční kapsy, uvnitř stahovací šňůrka se zarážkou, klopa s
karabinovým zapínáním, objem 18l, rozměry: 30x36x16cm
onesize

30 11 € 35,50/Kč 940,-€ 35,50

Vintage batoh
praný canvas
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním,
polstrovaná přihrádka na notebook vhodná pro notebooky
do max. 14“, polstrovaná záda a dno, zapínání na šňůrku,
přezky z umělé kůže, objem 19l, rozměry: 26x45x16,5cm
onesize

20 1 /Kč 940,-€ 35,50/

Batoh „Explorer“
560g, 600D HD polyester
Nastavitelné a polstrované ramenní popruhy, rukojeť, boční 
kapsy, vnitřní přihrádka, polstrovaná záda, PU akcenty, 
zapínání pomocí stahovací šňůrky, štítek TearAway, objem
27l, rozměry: 32x49x17cm
onesize

10 1 € 29,90/Kč 790,-

Batoh „Sport“
420D nylon
Ergonomicky tvarované ramenní popruhy, rukojeť, bederní 
popruh, 2 přední kapsy na zip, plochá polstrovaná zasouvací 
kapsa pro MP3 přehrávač, hlavní přihrádka s popruhy, pol-
strovaná záda, dekorativní síťovaná kapsa se šňůrkou, výstup
pro sluchátka, rozměry: 30x41x14cm
onesize

25 1 € 19,10/Kč 505,-

Batoh „Galaxy“
420D nylon, žakár
Polstrované a důmyslně navržené ramenní popruhy, velká
přední kapsa na zip se zasouvacími přihrádkami a výstupem 
pro sluchátka, boční síťované kapsy a upínací popruhy, 
velká hlavní přihrádka se zasouvací přihrádkou, rozměry:
31x48x16cm
onesize

25 1 80/Kč 710,-€ 26,8

Batoh „Trail“
420D polyester, ripstop
Lehký funkční batoh s polstrovanými zády, polstrovaný be-
derní pás s kapsami se zipem, polstrované popruhy s horním
a dolním nastavením délky, nastavitelný hrudní pás, 2 boční 
kapsy, oddělená komora na dně s ochranou proti dešti, velká
hlavní přihrádka s plochou zasouvací kapsou uvnitř a s výstu-
pem pro sluchátka, boční upínací popruhy, fixace turistických
holí, rozměry: 30x49x18cm
onesize

10 1 € 46,-/Kč 1215,-

Batoh „Mountain“
210D nylon
Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády,
polstrovaný bederní pás, rukojeť, odvětrávací nosný systém,
který lze nastavit nahoře i dole, 2 boční kapsy, oddělená
komora na dně s ochranou proti dešti, velká hlavní přihrádka
s plochou zasouvací kapsou uvnitř, funkční batoh s ergono-
micky tvarovanými zády, boční upínací popruhy, dodatečný
upevňovací popruh pod poklopem, poklop s přezkami a 2
kapsami na zip, fixace turistických holí, boční výstupy (vhod-
né pro sluchátka nebo hadičku systému na piti), objem 35l,
rozměry: 29x66x21cm, poutko na suchý zip pro upevnění
onesize

10 1 € 66,-/Kč 1745,-

Batoh s pitným vakem „SLX Lite“
kombinace 210D polyesteru Box Check Dobby/300D 
polyesteru
Vodoodpudivý materiál, nastavitelné hrudní a bederní po-
pruhy, nastavitelný ramenní popruh s polstrováním, elastické 
boční kapsy ze síťoviny, zasouvací kapsa a přihrádka na zip
uvnitř, odvětrávaná zadní část s nízkým profilem, klíčenka,
ultralehký, včetně 1,5l pitného vaku, štítek TearAway, objem 
10l, rozměry: 27x48x16cm
onesize

15 1 € 44,50/Kč 1175,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bavlněná taška „Bag for Life“
140g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 67cm, dá se použít jako taška přes rameno
nebo kabelka, objem 10l, rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,10/Kč 55,-

Bavlněná taška s krátkým uchem
140g/m², 100% bavlna
2 krátké rukojeti: cca 40cm dlouhé, objem 10l, rozměry: 
38x42cm
onesize

250 25 € 1,90/Kč 50,-

Bavlněná taška Mini
140g/m², 100% bavlna
2 krátké rukojeti, objem 2,5l, délka: 25cm, rozměry:
19x25cm
onesize

400 50 € 1,25/Kč 35,-

Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
Rukojeti v kontrastní barvě, délka rukojeti: 67cm, objem 10l,
rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 1,80/Kč 50,-

Bavlněná taška s dlouhým uchem
140g/m², 100% bavlna
Stabilní látkový ramenní popruh, délka rukojeti: 118cm,
objem 8l, rozměry: 34x40cm
onesize

200 25   € 2,10/Kč 55,-

Bavlněná taška s krátkým uchem
145g/m², 100% bavlna
2 krátké rukojeti: cca 35x2,5cm, rozměry: 38x42cm
onesize

225 0   € 1,50/Kč 40,-

Bavlněná taška s dlouhým uchem
145g/m², 100% bavlna
2 dlouhé rukojeti: cca 70x2,5cm, rozměry: 38x42cm
onesize

200 25   € 1,60/Kč 40,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 67cm, objem 10l, rozměry: 38x42cm
onesize

150 25 € 3,10/Kč 80,-

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 58cm, dá se použít jako taška přes rameno
nebo kabelka, objem 18l, rozměry: 35x39x13,5cm
onesize

100 25  € 3,95/Kč 105,-

Prémiová bio bavlněná taška
200g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna
Délka rukojeti: 67cm, objem 10l, rozměry: 38x42cm
onesize

150 25 € 3,40/Kč 90,-

Mini taška
140g/m², 100% bavlna
Délka rukojeti: 30cm, vhodná pro A4 dokumenty, objem 4l,
rozměry: 26x32,5cm
onesize

400 50  € 1,60/Kč 40,-

Klasická plátěná nákupní taška
270g/m², 100% bavlna-canvas
2 dlouhé rukojeti (délka 58cm), dá se nosit přes rameno
nebo v ruce, objem 20l, rozměry: 39x42x13cm
onesize

80 20  € 5,90/Kč 155,-

Maxi bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
2 dlouhé rukojeti (délka 58cm), objem 18l, rozměry: 
35x39x13,5cm
onesize

150 25   € 3,20/Kč 85,-

Bio bavlněná taška
170g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna
2 dlouhé rukojeti, objem 16l, délka: 58cm, rozměry: 
32x35x12cm
onesize

150 25  € 4,60/Kč 120,-

EarthAware™ organická bavlněná taška
340g/m², 100% OCS certifikovaná bio bavlna, canvas
2 dlouhé rukojeti, vysoce kvalitní, robustní tkanina, objem
10l, délka: 67cm, rozměry: 38x42cm
onesize

60 10  € 5,75/Kč 150,-

Fairtrade klasická bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% certifikovaná fair trade bavlna, canvas
2 rukojeti, délka rukojeti: 58cm, objem 21l, rozměry:
39x41x14cm
onesize

60 10  € 9,95/Kč 265,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fairtrade bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% bavlna-canvas, fair trade
2 ucha, dá se použít jako taška přes rameno nebo kabelka,
objem 13l, délka: 58cm, rozměry: 28x38x12cm
onesize

100 20 € 7,45/Kč 200,-

Bavlněná nákupní taška
235g/m², 100% bavlna-canvas
Rukojeti a prošívání v kontrastní barvě, objem 21l, délka 
rukojeti: 65cm, rozměry: 46x38x12cm
onesize

50 10 € 8,10/Kč 215,-

Nákupní taška „Basket“
600D polyester
Nákupní košík s hliníkovým rámem a přední kapsou na zip,
lze složit, rozměry: 45x25/45x25cm
onesize

10 1 € 20,30/Kč 540,-

Nákupní taška „Planet“
bez PVC, předem recyklovaná bavlna
2 dlouhé rukojeti, objem 10l, rozměry: 42x38cm
onesize

250 1   € 1,80/Kč 50,-

Nákupní taška s flitry
bavlna
Oboustranné flitry vhodné k potisku mění barvu po přejetí 
rukou přes flitry, přední strana s vyšívaným flitrovým kruhem, 
objem 16l, rozměry: 38x42x10cm, doporučuje se sublimační 
tisk
onesize

50 1 € 9,-/Kč 240,-

Nákupní taška růže
190T polyester Taffeta®
Zavírání na šňůrku, ideální dárkový a reklamní předmět, lze 
složit do taštičky v designu růže, rozměry: cca 39x52cm
onesize

200 10   € 3,-/Kč 80,-

Kompaktní nákupní taška
65g/m², 100% polyester
Rukojeti lemované v kontrastní barvě, lehký materiál, dá
se snadno složit, rychleschnoucí, oblast tisku: 35x38cm,
objem 10l, rozměry ve složené podobě: 10x12cm, rozměry:
36x39cm
onesize

200 25   € 3,-/Kč 80,-

Jutová nákupní taška
310g, 100% bavlněná plachtovina, laminovaná jutová
tkanina
Tkané bavlněné rukojeti, délka rukojeti: 55cm, přední kapsa 
s velkou plochou pro zušlechtění, objem 21l, rozměry:
42x33x19cm
onesize

60 10   € 4,90/Kč 130,-

Jutová nákupní taška „Jumbo“
laminovaná jutová tkanina
Bavlněné rukojeti, délka: 37cm, objem 29l, rozměry:
45x39x21cm
onesize

50 10 € 4,70/Kč 125,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Jutová nákupní taška „Classic“
laminovaná jutová tkanina, bavlna-canvas
2 dlouhé rukojeti z plátna, délka: 60cm, plátěné boční části
ideální pro potisk, objem 21l, rozměry: 42x33x19cm
onesize

60 10 € 5,75/Kč 150,-, /

Jutová nákupní taška
72% juta, 28% bavlna, laminovaná jutová tkanina
2 silné rukojeti, délka rukojeti: 55cm, stabilní dno, objem 21l, 
rozměry: 42x33x19cm
onesize

60 10 € 6,40/Kč 170,-

Jutová nákupní taška „Classic“
100% laminovaná jutová tkanina
55cm dlouhé tkané bavlněné rukojeti, jutové vlákno lamino-
vané polyethylenem pro větší stabilitu, objem 21l, rozměry:
42x33x19cm
onesize

60 100 € 5,-/Kč 135,-€ 5,

Plážová taška „Boardwalk“
407g/m², 100% kartáčovaná bavlna-canvas
Délka rukojeti: 60cm, robustní provazové rukojeti, potištěný
pruhovaný vzhled, objem 22l, rozměry: 36x35x18cm
onesize

30 10 € 12,75/Kč 340,-

Plážová taška
600D polyester
Rukojeti v kontrastní barvě, odnímatelné dno pro dobré 
držení tvaru, vnitřní kapsa se zipem, magnetické zapínání,
rozměry: 34x33x23cm
onesize

40 20 € 6,30/Kč 165,-

Nákupní taška „Bonny“
600D polyester
Velká nákupní taška s ozdobnými kroužky a provazovými 
držadly, hlavní přihrádka se zavěšeným organizérem na zip,
rozměry: 60/46x40x14cm
onesize

20 1 € 15,40/Kč 410,-

Nákupní taška „NewClassic“
polyester filc
Vysoce kvalitní filcová nákupní taška, volné vkládací dno,
organizér se zipem, rozměry: 26/45x40x14cm
onesize

25 1 € 15,45/Kč 410,-

Plstěná taška
238g, 100% polyester filc
Délka rukojeti: 60cm, štítek TearAway, objem 15l, rozměry:
37x41x11,5cm
onesize

60 10 € 6,55/Kč 175,-

Plátěná taška
407g/m², 100% bavlna-canvas
Délka rukojeti: 37cm, nastavitelný ramenní popruh, zavírání 
na patentku, uvnitř přihrádka na cennosti, pevné plátno,
objem 15l, rozměry: 38x40x14cm
onesize

50 10 € 11,90/Kč 315,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Ledvinka
115g, 600D polyester
Vzadu přihrádka se zipem, velká hlavní přihrádka se zipem,
nastavitelný tkaný pás, objem 2,5l, rozměry: 38x14x8cm
onesize

100 1 € 5,90/Kč 155,-

Ledvinka
600D polyester
Nastavitelný bederní popruh, několik kapes se zipem, karabi-
na, objem 2l, rozměry: 37x15x10cm
onesize

60 1 € 9,45/Kč 250,-

Ledvinka „Solution“
600D polyester
Nastavitelný bederní pás, hlavní přihrádka na zip a přední 
kapsa s 2-cestným zipem, pohodlné polstrování na zadní 
straně, rozměry: 30x16x7cm
onesize

50 1   € 8,05/Kč 215,-

Taška přes rameno
100% recyklovaný polyester, bez PVC
Malá přihrádka na cennosti, přihrádka na pas,
nastavitelná šňůrka na krk, suchý zip, štítek
TearAway, rozměry: 18x14x1cm
onesize

240 30 € 4,40/Kč 120,-

Chladicí taška „Solution“
600D polyester
Popruhy, nastavitelný ramenní popruh,
plochá přední kapsa, velká hlavní přihrádka
s 2-cestným zipem vhodná pro 5x1l lahve,
rozměry: 30x31x15cm
onesize

25 1 € 15,10/Kč 400,-

Taška na dokumenty „Easy“
600D polyester
Nastavitelný ramenní popruh, velká hlavní 
přihrádka s ozdobnou rukojetí a se zapínáním
na suchý zip vhodná pro DIN A4 dokumenty,
rozměry: 28x34/44x5,5cm
onesize

25 1 € 7,35/Kč 195,-

Taška přes rameno „Style“
plachta na nákladní auto
Pohodlný ramenní popruh, uvnitř plochá
zasouvací kapsa, hlavní přihrádka s organi-
zérem, vnitřní podšívka v kontrastní barvě,
velká klopa se suchým zipem jako ideální 
oblast tisku, rozměry: 37x28x12cm
onesize

25 1 € 19,80/Kč 525,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Lorrybag® „Eco“
plachta na nákladní auto
Pohodlný ramenní popruh, uvnitř plochá zasouvací kapsa, 
hlavní přihrádka s organizérem, velká klopa se suchým zipem
jako ideální oblast tisku, rozměry: 37x29x13cm
onesize

25 1 € 15,25/Kč 405,-

Taška přes rameno „Retro“
PU imitace kůže
Nastavitelný ramenní popruh, přední kapsa na zip, hlavní 
přihrádka na zip s pevným vkládacím dnem a organizérem,
rozměry: 38x28x12cm
onesize

25 1 € 18,55/Kč 490,-

Kongresová taška „Basic“
600D polyester
Rukojeť, nastavitelný ramenní popruh, hlavní přihrádka na
zip, držáky na pera, rozměry: 40x29x8cm
onesize

25 1 € 6,90/Kč 180,-

Taška přes rameno „Circle“ 
bez PVC, rPET
Nastavitelný nosný popruh, 1 přední kapsy
na zip, hlavní přihrádka na zip, objem 12l,
rozměry: 32x38x7cm
onesize

50 1 € 10,20/Kč 270,-

Kurýrní taška „ModernClassic“
100% polyester filc
Pohodlný ramenní popruh, uvnitř plochá 
zasouvací kapsa, hlavní přihrádka s organi-
zérem, velká klopa se suchým zipem jako
ideální plocha k vyšití, rozměry: 36x29x10cm
onesize

20 1 € 19,50/Kč 515,-

Taška přes rameno „Nature“
483g/m², 100% bavlna
Nastavitelný ramenní popruh, přední kapsa
na zip na klopě, boční kapsa na mobilní 
telefon, hlavní přihrádka, organizér, rozměry:
33x26x11cm
onesize

25 1 € 18,35/Kč 485,-

Taška na notebook „Stage“ 
žakár, 500D polyester
HFL® držák pro připevnění loga, boční 
obvodový 2-cestný zip, přední kapsa na
zip, polstrovaná hlavní přihrádka, pruhy v
kontrastní barvě, vhodné pro notebooky do
max. 15“, rozměry: 39x29x3cm
onesize

50 1   € 15,20/Kč 400,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Konferenční taška
600D polyester
Držadla s pohodlným úchopem, nastavitelný ramenní popruh
z nylonu, kapsa na zip ve střední části, prostřední přihrádka s
dvojitým zipem, rozměry: 40x31x11cm
onesize

30 10 € 7,40/Kč 195,-

Taška messenger
450g, 600D polyester
Nastavitelný a polstrovaný ramenní popruh, hlavní přihrádka
na zip, uvnitř organizér, 2 robustní zavírání na klip, držák na
klíče, objem 11l, rozměry: 38x30x12cm
onesize

40 1 € 14,40/Kč 380,-

Taška „Across Body“
130g, 600D polyester
Nastavitelný tkaný ramenní popruh, přední přihrádka na zip,
hlavní přihrádka na zip, vhodné pro iPad mini/tablety, štítek
TearAway, objem 1,5l, rozměry: 16x23x7cm
onesize

60 1 € 7,45/Kč 200,-

 BG730
BagBaseg 52.0730
Plstěná taška Messenger
236g, 100% polyester filc
Délka rukojeti: 140cm, vnitřní zasouvací kapsa, vhodná
pro dokumenty A4, zapínání na suchý zip Rip-Strip™, 
stabilní plstěný materiál, štítek TearAway, objem 8l, rozměry:
38x30x7cm
onesize

40 10 € 8,30/Kč 220,-

 BG726
BagBaseg 52.0726
Plstěná taška na notebook
125g, 100% polyester filc
Vhodná pro dokumenty A4, vhodné pro notebooky do max.
15,6“, zapínání na suchý zip Rip-Strip™, stabilní plstěný
materiál, štítek TearAway, rozměry: 41,5x28cm
onesize

80 20 € 3,65/Kč 95,-

 1809997
Halfar   47.9997
Plstěná mapa na dokumenty „Eco“
polyester filc
Zasouvací kapsy, plstěná mapa vhodná pro dokumenty A4, 
poutko na pero pro uzavření pouzdra, rozměry: 24x32x1cm
onesize

100 1 € 7,20/Kč 190,-

 1816075
Halfar   47.6075
Organizér „Modernclassic“
filc, bez PVC
Nastavitelné ramenní popruhy, zasouvací kapsy, velká hlavní 
přihrádka, zasouvací kapsa na zip, přihrádka na vizitky, 3 
vnitřní zasouvací kapsy, 2 fixační smyčky, upevňovací poutko,
objem 12l, rozměry: 25x45x15cm
onesize

25 1 € 17,60/Kč 465,-



 BG150 
BagBase | 52.0150

BG140 
Bagbase | 52.0140

BG544 
BagBase | 52.0544

 BG628 
BagBase | 52.0628

QD613 
Quadra | 51.D613
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Taška „Packaway“
150g, 210D polyester, silber: 210D nylon
Vodoodpudivý materiál, tkané rukojeti, kombinace přihrádka
ke složení/vnitřní kapsa, velmi lehká, ale odolná, štítek
TearAway, objem 32l, rozměry: 50x30x26cm
onesize

100 1 € 6,65/Kč 175,-

Kulatá sportovní taška
830g, 600D polyester
Rukojeti z popruhů, nastavitelný a odnímatelný ramenní 
popruh, boční kapsy se zipem, štítek TearAway, objem 20l, 
rozměry: 50x25x25cm
onesize

30 10 € 16,55/Kč 440,-

Sportovní/cestovní taška
830g, 600D/420D kombinace polyesteru
Vodoodpudivá, polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitel-
ný ramenní popruh s polstrováním, plastové zarážky na dně,
vnější síťovaná kapsa, vnitřní kapsa, boční kapsy se zipem,
přihrádka na boty/proti vlhku, ventilační kovové otvory,
štítek TearAway, objem 30l, rozměry: 54x29x26cm
onesize

20 1  € 27,40/Kč 725,-

Vintage taška
600g, 600D polyester
Nastavitelné rukojeti, vkládací dno, patentky na koncích k
připevnění po stranách, extra dlouhý zip na hlavní komoře, 
přední kapsa na zip, PU a kovové akcenty, dá se nosit přes
rameno nebo v ruce, štítek TearAway, objem 26l, rozměry:
47x30x23cm
onesize

20 1 € 31,-/Kč 820,-

Vintage plátěná cestovní taška
800g, praný canvas
Polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním, polstrované dno, přední kapsa na zip,
vnitřní kapsa na cennosti, objem 45l, rozměry: 58x30x30cm
onesize

20 1  € 37,50/Kč 995,-



 1801676 
Halfar | 47.1676

 1806695 
Halfar | 47.6695

 QX550
Quadra | 51.X550

 QS70 
Quadra | 51.S070

 QS77 
Quadra | 51.S077

 Week-End
SOL'S | 26.7090

 Voyager 
SOL'S | 26.7100

 BG23 
Bagbase | 52.0023

 KI0809 
Kimood | 19.0809
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Cestovní taška „Sport“
420D nylon
Odnímatelný, nastavitelný ramenní popruh s protiskluzovou
úpravou, velká přední kapsa na zip, boční kapsy se síťovinou
a stahovací šňůrkou, prostorná hlavní přihrádka s popruhy,
rozměry: 57x30x28cm
onesize

20 1 € 25,90/Kč 685,-

Sportovní/cestovní taška „Galaxy“
420D nylon, žakár
Odnímatelný, nastavitelný ramenní popruh s protiskluzovým
polstrováním, velká přední kapsa na zip se zasouvacími
přihrádkami a výstupem pro sluchátka, boční síťované kapsy
a upínací popruhy, vybaveno odvětrávanou přihrádkou na
boty v zadní části, velká hlavní přihrádka s vkládacím dnem,
síťovanými přihrádkami a přihrádkou na zip, objem 34l,
rozměry: 49x33x22cm
onesize

2525 11  € 30,50/Kč 810,-€ 30,50/Kč 810

Taška
620g, 600D/600D ripstop kombinace polyesteru s voštino-
vým vzhledem
Vodoodpudivý design, polstrovaná rukojeť, polstrované dno, 
přední kapsa se síťovanými přihrádkami uvnitř, polstrovaná
hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka morko-sucho“ se
zipem, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem,
dá se nosit jako batoh nebo v ruce, lehká a odolná, reflexní 
detaily (bez ochranné funkce), štítek TearAway, objem 30l, 
rozměry: 54x27x34cm
onesize

15 1 € 51,-/Kč 1350,-

Týmová cestovní taška
900g, kombinace 600D/420D polyesteru
Polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním, zarážky na dně, 2 velké boční kapsy, 
velká hlavní přihrádka s vkládacím dnem, objem 55l, rozměry: 
62x30x30cm
onesize

1515 11  € 26 50/Kč 700€ 26,50/Kč 700,-

Taška na týmové oblečení vhodná do skříněk
760g, kombinace 600D/420D polyesteru
Polstrovaná rukojeť, odnímatelný, nastavitelný ramenní 
popruh s polstrováním, zarážky na dně, uvnitř vkládací dno,
boční kapsy (jedna se síťovanou vložkou), kompaktní velikost
vhodná do většiny skříněk, objem 30l, rozměry: 47x30x27cm
onesize

20 1 € 24,30/Kč 645,-

Velká sportovní taška
600D polyester
Držadla z nylonu s pohodlným úchopem, nastavitelný
a odnímatelný nosný popruh, odnímatelné dno, mnoho
postranních kapes, velké přední přihrádky na zip, velmi pro-
storná prostřední přihrádka s všestranným zipem, rozměry: 
62x30x26cm
onesize

20 1 € 22,90/Kč 605,-

Cestovní taška na kolečkách
600D polyester
Výsuvná rukojeť a rukojeť s madlem, boční lišty s pohodlnými
rukojeťmi, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh, pevné
dno, lehká kolečka, horní a boční kapsy na zip, prostřední 
přihrádka se zipem, rozměry: 67x34x33cm
onesize

6 1 € 57,50/Kč 1520,-

Cestovní taška na kolečkách
600D polyester
Výsuvná rukojeť se zajišťovacím systémem, polstrovaná
rukojeť, nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh, robustní 
kolečka, kapsa na zip na boku, hlavní přihrádka s uzamyka-
telným zipem, objem 105l, rozměry: 75x38x35cm
onesize

4 1 € 61,-/Kč 1615,-

Palubní kufr
Twist 600HD
Teleskopická rukojeť, 2 vnitřní přihrádky, designová silikono-
vá kola, přední přihrádka na zip ideální k potisku či výšivce, 
příslušenství REACH standard, rozměry: 55x35x20cm
onesize

2 1  € 97,50/Kč 2585,-



 BG750 
BagBase | 52.0750

Fame
SOL'S | 26.1674

W820 
Westford Mill | 50.0820

 W540 
Westford Mill | 50.0540

W530
Westford Mill | 50.0530

W544 
Westford Mill | 50.0544

 BBG755 
BagBase | 52.0755

KI05005050505 7777 
Kimood | 19.0507
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Taška na příslušenství
127g, 100% PU imitace kůže
Malá rukojeť, hlavní přihrádka s kovovým zipem, pěnové pol-
strování, měkká vnitřní podšívka, štítek TearAway, rozměry: 
26x17cm
onesize

120 5 € 5,75/Kč 150,-

Kosmetická taštička
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french terry, grey 
melange: 85% bavlna, 15% viskóza
Malá rukojeť, kovový zip, 1 vnitřní kapsa, uvnitř: hrubá,
rozměry: 23x16,5x2,5cm
onesize

200 10 € 3,95/Kč 105,-

EarthAware™ organická taštička na zápěstí
407g/m², 100% kartáčované bio bavlněné plátno, certifi-
kované OCS
Poutko na zápěstí, délka rukojeti: 15cm, zip, rozměry/objem: 
S 19x17cm - 1l, L 28x22 - 2l
S – L

160 20 € 5,55/Kč 145,-

Plátěná taška na příslušenství
407g/m², 100% kartáčovaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve vintage vzhledu, multifunkční použití, M
19x18x9cm - 3l, L 23x22,5x11cm - 5l, velikost/rozměry/
objem (měřeno na spodní straně): [velikost] 13,5x12x6cm -
1l, k dostání ve 3 velikostech
S – M – L

200 25 € 3,85/Kč 100,-

Plátěná taška na příslušenství
407g/m², 100% kartáčovaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve vintage vzhledu, multifunkční použití, S -
20x11,5cm - 0,5l, M - 22,5x16cm - 1l, L - 28x20cm - 2l,
velikost/rozměry/objem: [velikost] 12x8,5cm - 0,25l, k
dostání ve 4 velikostech
XS – S – M – L

200 25 € 33,20/Kč 85,-

Plátěná taška na příslušenství
407g/m², 100% kartáčovaná bavlněná plachtovina
Zip, k dostání ve 2 velikostech, velikost/rozměry/objem: M 
19x18x9cm - 3l, L 23x23x11cm - 5l
M – L

160 20 € 3,60/Kč 95,-

Cestovní sada „Boutique“
108g, 100% PU imitace kůže
Měkká vnitřní podšívka, štítek TearAway, 2-dílná sada, roz-
měry pouzdra: 10,5x14,5cm, visačka na zavazadlo rozměry:
6x11,5cm
onesize

80 5  € 10,65/Kč 280,-

Organizér do kufru auta
PP, 600D polyester
2 velké rozkládací komory, vnější zasouvací kapsa, 
kovová očka, oblast pro zušlechtění 15x10cm, rozměry: 
35x30x60cm
onesize

10 1 € 23,40/Kč 620,-



 5640 
Fare | 46.5640
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Fare | 46.6905
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RECYCLED
POLYESTER
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

AOC velký skládací deštník
415g, polyester pongé
Dvojitý automatický skládací deštník v
nadměrné velikosti s reflexním lemováním
(bez ochranné funkce), rukojeť v hliníkovém 
provedení s integrovaným tlačítkem na
otevírání, flexibilní kolejnice ze skleněných
vláken, větruodolný systém pro maximální 
flexibilitu rámu, průměr: 105cm, uzavřený 
má délku: cca 30cm
onesize

24 1 € 18,50/Kč 490,-

AC golfový deštník Jumbo® XL čtvercový
tvar
690g, polyester pongé
Rovná Soft-Touch rukojeť s integrovaným 
tlačítkem na otevírání, barevné opláštění 
ocelové tyče, větruodolný systém pro maxi-
mální flexibilitu rámu, pohodlná automatická 
funkce, průměr: 113cm, uzavřený má délku: 
cca 101cm
onesize

12 1  € 19,75/Kč 525,-

Mini skládací deštník Ökobrella®
recyklovaný polyester
Malý deštník s manuálním otevíráním s
obalem z recykovaného plastu, rukojeť z re-
cyklovaného plastu, snadná manipulace díky
bezpečnostní pojistce, větruodolný systém
pro maximální flexibilitu rámu, průměr: 98cm,
uzavřený má délku: cca 27cm
onesize

48 1 € 13,30/Kč 350,-

AOC mini skládací deštník Safebrella® s 
LED světly
394g, polyester pongé
Dvojitý automatický skládací deštník s
reflexními prvky a s LED světlem, kryt má 
vlastnosti odpuzující vodu a nečistoty díky
originální ochraně vláken DuPont™ Teflon®, 
větruodolný systém s flexibilní konstrukcí 
kolejnic - Fibertec® pro vyšší odolnost,
rukojeť s otočným LED světlem, světlo na
rukojeti nastavitelné na bílé nepřetržité 
světlo nebo červené blikající světlo, potah
s 3M™ Scotchlite™ reflexním materiálem v
klínových rozích, průměr: 97cm, uzavřený má
délku: cca 32cm
onesize

48 1 € 31,-/Kč 820,-

Transparentní automatický holový deštník
495g, 100% polyester pongé
Černá pozinkovaná tyč s měkkou kulatou
rukojetí, laminátová žebra, barevné detaily
na lemu, upevňovací pásek a laminátový rám,
automatická funkce, větruodolný systém, 
průměr: 105cm
onesize

24 1 € 15,-/Kč 395,-

Automatický holový deštník
435g, polyester pongé
Matná černá rukojeť, černá pozinkovaná oce-
lová tyč (vyšší ochrana proti korozi), flexibilní 
kolejnice ze skleněných vláken, potah se spe-
ciálním potiskem na dvou polích: bílý dešťový
mrak - motiv viditelný za sucha, barevný 
potisk-duha se stane viditelným za mokra,
automatická funkce, větruodolný systém pro
maximální flexibilitu rámu, průměr: 105cm,
uzavřený má délku: cca 84cm
onesize

24 1 € 15,50/Kč 410,-

Holový deštník
445g, polyester pongé
14mm hliníková tyč, Soft-Touch kulatá háko-
vá rukojeť, flexibilní kolejnice ze skleněných
vláken, ve veselých barvách, ruční otevírání,
matné niklové špičky, větruodolný systém
pro maximální flexibilitu rámu, 65cm/10
dílů, průměr: 115cm, uzavřený má délku: cca
92cm, střední velikost, pojistka
onesize

12 1 € 17,05/Kč 450,-

Dětský holový deštník „FARE®-4-Kids“
185g, 100% polyester
Kulatá háková rukojeť tón v tónu, chromova-
ná ocelová tyč, pojistka bez pružiny, flexibilní 
kolejnice ze skleněných vláken, zaoblené a 
zvětšené špičky, zaoblený vršek, větruodolný
systém pro maximální flexibilitu rámu při
silném poryvu větru, průměr: 73cm, uzavřený 
má délku: cca 59,5cm
onesize

48 12 € 6,95/Kč 185,-
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SELLER
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mini skládací deštník FiligRain®
95g, 100% extra lehký polyester pongé
Matná černá plastová rukojeť s možností umístění reklamy,
černá hliníková tyč, ruční otevírání, extra lehký potah, filig-
ránové provedení, vhodný do kabelky, větruodolný systém 
pro maximální flexibilitu rámu, průměr: 88cm, uzavřený má 
délku: cca 20cm, pojistka
onesize

192 48 € 21,20/Kč 560,-

Automatický holový deštník
440g, polyester pongé
Rukojeť s integrovaným tlačítkem na otevírání, Soft-Touch
rukojeť a vršek tón v tónu, ocelová tyč, větruodolný systém
pro maximální flexibilitu rámu při silném poryvu větru, 
pohodlná automatická funkce, průměr: 105cm, uzavřený má 
délku: cca 86cm
onesize

24 1 € 12,90/Kč 340,-

Mini skládací deštník AOC
339g, polyester pongé
Elastické poutko, Soft-Touch rukojeť v barvě potahu se 
stříbrným tlačítkem na otevírání, pouzdro s černou lemovkou,
funkce dvojí automatiky, větruodolný systém pro maximální 
flexibilitu rámu, průměr: 97cm, uzavřený má délku: cca 28cm
onesize

24 1 € 15,-/Kč 395,-

Dvojitý automatický skládací deštník
395g, polyester pongé
3-dílný rám s černou ocelovou tyčí, Soft-Touch rukojeť s 
integrovaným tlačítkem na otevírání a možností umístě-
ní reklamy, černé plastové špičky, pouzdro na suchý zip,
automatické otevírání a zavírání, obrácený otevírací a zavírací 
mechanismus, větruodolný systém, 58cm/8 dílů, průměr:
105cm, uzavřený má délku: cca 31,5cm
onesize

24 1 € 18,30/Kč 485,-

Holový deštník
495g, polyester pongé dvojitý potah
12mm černá tyč z pozinkované oceli, černá Soft-Touch kulatá 
háková rukojeť s možností umístění reklamy, laminátové
kolejnice, ruční otevírání, černé niklové špičky, obrácený 
otevírací a zavírací mechanismus (mokrá strana při zavření 
uvnitř), větruodolný systém, vnější povlak se stříbrným
reflexním lemováním (bez ochranné funkce), 60cm/8 dílů, 
průměr: 109cm, uzavřený má délku: cca 78cm, pojistka s
integrovaným tlačítkem na otevírání
onesize

24 1 € 26,30/Kč 695,-

AC středně velký deštník „Style“
505g, polyester pongé
Pěkně tvarovaná Soft-Touch kulatá háková rukojeť s barevný-
mi kroužky a integrovaným tlačítkem na otevírání, flexibilní 
kolejnice ze skleněných vláken, barevné opláštění ocelové 
tyče, automatická funkce, větruodolný systém pro maximální 
flexibilitu rámu, průměr: 112cm, uzavřený má délku: cca
89cm
onesize

24 1 € 20,60/Kč 545,-



 KI2004 
Kimood | 19.2004

 KI2020 
Kimood | 19.2020

KI2010 
Kimood | 19.2010

 KI2007 
Kimood | 19.2007

 KI2008 
Kimood | 19.2008

KI2006 
Kimood | 19.2006

 KI2021 
Kimood | 19.2021

white black black/royal blue

black/orange slate grey navy dark grey/beige bottle green/
gbeige burgundy/beige navy/beige

white black dark grey light grey

bottle green burnt lime true yellow orange

red fuchsia royal blue navy

white black black/orange black/red

black/
burnt lime slate grey bottle green burnt lime

true yellow orange red sky blue

royal blue navy

white black black/orange

black/royal blue slate grey bottle green

camoufl age red royal blue

navy

white/white black/black yellow/dark grey

orange/
g ydark grey red/light grey fuchsia/

g yslate grey

royal blue/
g ydark grey navy/slate grey

white black slate grey

silver burnt lime red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bouřkový deštník
210T polyester
EVA rukojeť, laminátový rám a hůl, plastové špičky, odolný
bouřce, REACH standard, manuální otevírání, průměr: 128cm
onesize

20 10 € 12,40/Kč 330,-

Deštník s dřevěnou rukojetí
polyester pongé
Dřevěná tyč, J-rukojeť ze dřeva, bílé niklové špičky, černý 
kovový rám, automatické otevírání, průměr: 96cm
onesize

20 10 € 9,90/Kč 260,-

Mini skládací deštník
polyester pongé
3-dílný rám, konstrukce z uhlíkové oceli, potah vyrobený z 
190T polyesteru, průměr: 98cm, bezpečnostní funkce
onesize

20 10 € 9,30/Kč 245,-

Golfový deštník
210T polyester
Polykarbonátová golfová rukojeť v matném 
provedení, černá kovová tyč o tloušťce 
10mm, černé paprsky ze skleněných vláken,
konce paprsků z kovu, nahrazuje Kimood
2001, plachta z 210T-polyesteru, automatic-
ké otevírání, průměr: 98cm
onesize

20 1 € 8,40/Kč 225,-

Velký golfový deštník
210T polyester
Polykarbonátová golfová rukojeť v pogu-
movaném provedení, černá kovová tyč o
tloušťce 14mm, černé paprsky ze skleněných
vláken, konce paprsků z kovu, nahrazu-
je Kimood 2002, automatické otevírání,
průměr: 120cm
onesize

20 1 € 10,30/Kč 275,-

Automatický golfový deštník
210T polyester
70cm laminátový rám a rukojeť, EVA rukojeť 
s plastovým knoflíkem, kapsa se zapínáním
na suchý zip, plastový golfový hrot, automa-
tické otevírání, průměr: 125cm
onesize

20 10 € 17,30/Kč 460,-

Automatický deštník
210T polyester
10mm silná kovová tyč v černé barvě, J-ru-
kojeť z plastu, niklové špičky, automatické 
otevírání, průměr: 105cm
onesize

20 10  € 9,40/Kč 250,-



 JN 900 
James & Nicholson | 02.0900

 JN 950 
James & Nicholson | 02.0950

JN 957 
James & Nicholson | 02.0957

 JN 951 
James & Nicholson | 02.0951

JN 959 
James & Nicholson | 02.0959

JN 953 
James & Nicholson | 02.0953

 R039X 
Result Winter Essentials | 28.039X

JN 954 
James & Nicholson | 02.0954

 JN 955 
James & Nicholson | 02.0955

eeeSSSSh flSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa FleeceSherpa Fleece

BEST
SELLER

BEST
SELLER

black dark grey dark green orange red navy

lime green orange berry red royal black/
off  white

brown/
off  white

dark green/
off  white

wine/
off  white

navy/
off  white black olive red navy

black

camel

forest green

rococco red

marine navy grey green natural red blue anthracite/
natural brown/natural burgundy/

natural navy/natural

off  white

black

dark grey

silver

brown

dark green

lime green

camel

orange

red

burgundy

royal

navy

turquoise

off  white black light grey 
melange silver

brown dark green green orange

tomato wine navy pacifi c
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Fleecová deka a polštářek v jednom
260g/m², 100% polyester
Snadná péče, izolující teplo, rozměry: složená jako polštář cca
40x40cm, rozložená 130x180cm
onesize

20 1 € 16,40/Kč 435,-

Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Univerzální fleecová deka, rozměry: 130x170cm, dodáváno
jako dekorativní dárkový balíček se saténovou stuhou
onesize

20 1 0/Kč 330,-€ 12,40

Fleecová deka s třásněmi
220g/m², 100% polyester, protižmolkový fleece
Pro volný čas a gastronomii, široké krátké třásně, snadná
péče, rozměry: 120x150cm
onesize

32 11 € 7,40/Kč 195,-

Fleecová deka z mikrovlákna
200g/m², 100% polyester
Univerzální fleecová deka, rozměry: 160x120cm, dodáváno
jako dekorativně srolovaný dárkový balíček v papírové roli
onesize

20 1  € 13,10/Kč 350,-

Fleecová deka kostkovaná
200g/m², 100% polyester
Lemované konce, oboustranně potištěno, kostkovaný design, 
rozměry: 130x170cm
onesize

24 1  € 9,50/Kč 250,-, / ,

Pikniková fleecová deka
160g/m², 100% polyester
Přenosná pikniková deka z měkkého fleecu, voděodolná
spodní strana s PVC povrchem, klopa se suchým zipem (s
držákem - lze přenášet), rozměry: 130x150cm
onesize

24 1 490,-€ 18,60/Kč 4

Fleecová deka
300g/m², 100% protižmolkový polyester fleece
Hrubé švy v kontrastní barvě, plyšově měkká a teplá, rozmě-
ry: 175x140cm, dodávka v papírové roli
onesize

20 5 € 21,-/Kč 555,-

Fleecová deka
210g/m², 100% polyester
Lemovaný okraj, oboustranně potištěná grafickým designem
v trendových barvách interiéru, rozměry: 150x200cm
onesize

20 1 € 15,60/Kč 415,-

Velurová deka
440g/m², 100% polyester
Lemovaný okraj, spodní strana lemovaná fleecem Sherpa, 
rozměry: 130x180cm
onesize

10 1 € 28,20/Kč 750,-



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 jed-
notlivých 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
subdodavatelů 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, mezinárod-
ní 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 veli-
kosti, 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

certifikovat firmy nebo značky. 12 principů WRAP upravuje následující témata: místní zá-
konodárství, 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 mu-
sejí 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 vidi-
telných 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), ekono-
mické (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 paramet-tt
ry 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 společ-
nost organizace Textil Exchange. Tato certifikace nahrazuje OE 100. V zá-
vislosti 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

amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI):

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, uni-
verzity 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,
pracovní doby, dětské práce, zneužívání, nucené práce, svobody sdružování, kolektivního 

Certifikace/standardy/členství/iniciativy našich dodavatelů 
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ATLANTIS
• AEO - Authorised Economic Operator (oprávněný hospo-

dářský subjekt )
• By your side projekt
• Global Recycled Standard
• OEKO-TEX Standard 100 – některé artikly
• Organic Content Standard (OCS) 100
• RITEX
• SEDEX
• SGS
• The Global Compact

B&C
• AMFORI BSCI
• Fair Wear Foundation
• OEKO-TEX Standard 100 – všechny artikly kromě bund
• Organic Content Standard 100 – artikly: Inspire V T/men. 

Inspire 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,
#Organic E150/women

• PeTA – APPROVED VEGAN
• Recycled Claim Standard (RCS) – artikly: Organic Crew 

Neck/women, Organic Hooded/women, Organic Zipped
Hooded/women

• Člen Textile Exchange

FARE
• AMFORI BSCI
• Reflexní potah podle EN ISO 20471:2013 certifikace –

artikl:5640
• CO2-neutrální přeprava s DPD
• Testováno LABTECH
• Mnono modelů s Q-certifikátem (TÜV Rheinland)

FOL
• AMFORI BSCI
• Vlastní etický kodex
• OEKO-TEX Standard 100 – všechny artikly
• WRAP

HALFAR
• AMFORI BSCI
• Certifikace EcoVadis
• Vlastní (JCK Holding) etický kodex
• Člen B.A.U.M. e.V.
• Člen Energieeffizienz – Netzwerk OWL
• Člen Ökoprofit Klub OWL
• Řízení kvality dle DIN ISO 9001:2015
• Management životního prostředí dle DIN ISO 14001:2015

JAMES & NICHOLSON, MYRTLE BEACH
• AMFORI BSCI
• Vlastní (JCK Holding) etický kodex
• EN ISO 20471:2013 – artikly: JN 200, JN 200K, JN 815,

JN 815K
• Organic Content Standard (OCS) 100/OCS Blended – 

artikly: JN 839, JN 875, JN 873, JN 874, JN 889, JN 890,
JN 891, JN 892, JN 1801, JN 1802, JN 1803, JN 1804,
JN 1805, JN 1806, JN 1807, JN 1808, JN 1812, JN
1823, JN 1824, JN 1825, JN 1826, JN 1832, JN 1833,
JN 8001, JN8002, JN 8003, JN 8004, JN 8005, JN 8007,
JN8007G, JN 8008, JN 8008B, JN 8009, JN 8010, JN
8015, JN 8016, JN 8017, JN 8021, JN 8022, JN 8023,
JN 8024, JN 8025, JN 8026, JN 8026K, JN 8027, JN
8028, JN 8029, JN 8030, JN 8031, JN 8032; MB 440,
MB 441, MB 442, MB 443, MB 444, MB 445, MB447,
MB 448, MB 7113, MB 7135, MB 7312

• Oeko-Tex standard 100 – James & Nicholson: všechny
artikly, Myrtle Beach: některé artikly

• Recycled Polyester – některé artikly

KARIBAN, KIMOOD, PROACT
• Vlastní etický kodex
• Oeko-Tex Standard 100 – některé artikly
• Organic Content Standard 100 / Organic Content Stan-

dard Blended – některé artikly
• Recycled Polyester

KORNTEX 
• EN ISO 20471:2013 - několik artiklů
• EN 1150 - několik artiklů
• EN 13356 - několik artiklů
• ISO 9001 Quality Management Certification

MANTIS, BABYBUGZ 
• Pracují pouze s továrnami, které mají minimálně BSCI 

certifikaci, v ideálním případě SA8000
• BSCI
• Vlastní etický kodex
• Global Recycled Standard
• FAIR WEAR
• OEKO-TEX Standard 100, včetně nejpřísnější klasifikace 

„Třída 1“ – certifikace pro dětské oblečení – všechny artikly
• Organic Content Standard (OCS) 100: artikly: BZ02, BZ10, 

BZ23, BZ30, BZ46, BZ47, BZ49, BZ53, BZ57, BZ58,
M01, M02, M68, M130, M91, M92, M96, M99, M121,
M123, M128, M133, M135, M140, M147, M193, M194

• PeTA – APPROVED VEGAN
• Recycled Claim Standard 100
• Člen Textile Exchange
• WRAP

NEUTRAL
• Ekoznačka EU 
• FAIRTRADE COTTON
• Global Recycled Standard
• Oeko Tex Standard 100
• SA8000

PREMIER
• AMFORI BSCI
• CERTIFIED ORGANIC COTTON – některé artikly
• FAIRTRADE COTTON – některé artikly
• OEKO-TEX Standard 100 – všechny artikly kromě kravat
• WRAP
• REACH – některé artikly
• Recycled Polyester – některé artikly
• SEDEX – některé artikly

PROMODORO
• C-TPAT
• OEKO-TEX Standard 100 – některé artikly
• OHSAS 18001 Standard
• Řízení kvality dle ISO 9001 a ISO 14001
• Textile Exchange
• Iniciativa Think Green
• WRAP

RESULT, SPIRO
• Vlastní etický kodex
• EN ISO 20345:2011 – artikly: 337X, 339X, 340X, 342F,

342M, 347X, 348X, 349F, 457X, 458X
• EN ISO 20471:2013 – artikly 18X 117X, 200X, 217X

218X, 325F, 325M 327X 331X, 452X, 476X
• GRS Global Recycled Standard – artikly: R193M&F,

R194M&F, R401X, R403X, R409X
• NCWA (National Children´s Wear Association)
• OEKO-TEX Standard 100 – některé artikly
• REACH
• REMA (Retro-Reflective Manufacturers Association)
• SEDEX (Supplier of Ethical Data Exchange)

RUSSELL
• AMFORI BSCI
• Vlastní etický kodex
• OEKO-TEX Standard 100 – všechny artikly
• Organic Content Standard (OCS) 100: artikly 108F, 108M
• WRAP

SEIDENSTICKER
• AMFORI BSCI
• Better Cotton Initiative (BCI)
• Vlastní etický kodex
• International Labor Organization (ILO)
• Člen Aliance pro udržitelné textilie
• OEKO-TEX Standard 100
• SA8000

SOL'S, NEOBLU
• Člen ACCORD
• EN20471 třída II – artikly: Mercure Pro, Signal Pro
• European Promotional Products Association (EPPA)
• Fair Wear Foundation
• Fédération Francaise des Professionnels de la Communica-

tion par l´Objet (2FPCO)
• Geneva Convention compliance
• OEKO-TEX Standard 100 – některé artikly
• Organic Content Standard 100 (OCS)/Organic Content 

Standard Blended
• Sustainable Apparel Coalition (SAC)
• Vlastní SOL´S Commitments Charter

STEDMAN
• AMFORI BSCI
• Vlastní etický kodex
• OEKO-TEX Standard 100 – všechny artikly kromě 5250,

5350
• Organic Content Standard 100 – artikly: 2020, 9370, 

9310, 9300, 9210, 9200

TEE JAYS
• BSCI
• Company‘s (Tee Jays) Code of Conduct
• OEKO-TEX Standard 100 - všechny artikly
• Organic Content Standard 100 (OCS)/Organic Content 

Standard Blended

THE ONE TOWELLING
• AMFORI BSCI
• Vlastní etický kodex
• OEKO-TEX Standard 100 – všechny artikly

WESTFORD MILL, BAGBASE,
QUADRA, BEECHFIELDQ
• Vlastní etický kodex
• Vlastní prohlášení o otroctví
• FAIRTRADE COTTON – artikly: W464, W623, W671
• Organic Content Standard 100 – artikly: W118, W260,

W261, W180, W801, W810, W820, W821, W825
• Prohlášení o shodě s nařízením REACH
• Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků
• Westford Mill: člen 1% for the Planet
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Lexikon textilu – látky a materiály od A do Z

3 v 1 bundy
bunda se skládá z několika částí, které
lze nosit jednotlivě nebo najednou jako
kombinace, např. odnímatelná fleecová 
vnitřní část bundy umožňuje 3 varianty 
nošení (fleecová mikina a bunda jednot-tt
livě nebo obě najednou) 
antibakterální 
úprava látky zamezuje rozmnožení 
bakterií a plísní na svému povrchu, a tím 
redukuje zápach
Antipilling
úprava proti žmolkování - často použí-
vaná úprava látky k redukci uzlíků a 
žmolků
Bavlna 
je přírodní vlákno , má vynikající vlast-tt
nost - vysokou savost , příjemný dotek, 
výborná barevnost
Broušená bavlna
při broušení látky se otevřené konce
vláken lehce roztřepí, což způsobí měkčí 
omak
Bundy ¨hybrid¨
jsou vyrobeny z mixu materiálu, který
umožňuje splnit rozdílné požadavky na 
vlastnosti materiálu v různých částech 
bundy, např. na rukávech a těle. Mohou 
být kombinovány neprodyšné a voděo-
dolné materiály na různých částech těla. 
Button Down límec (s knoflíčky) 
klopy límce jsou upevněny ke košili po-
mocí knoflíčků, sportovně laděný límec,
který je vhodny pro volný čas, nosí se 
bez kravaty
Částečně česaná bavlna
Místo 3 česacích strojů je použit 
jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi 
nečesanou a česanou bavlnou. 
Česaná bavlna 
Před předením jsou odstraněna  třepící 
se vlákna, proto je látka vysoce kvalitní,
jemná, pevná. S rovnoměrným povrchem.
Česaná vnitřní strana
Vnitřní strana je před zpracováním 
česána, aby se dosáhlo typické měkké a
hřejivé vnitřní strany látky.
Chino bavlna
twill-bavlna - látka v keprové vazbě s 
diagonální strukturou 
Cordura®
registrovaná známka, vlákna z polya-
midu, vlastnosti: robustní, pevná v 
trhu, strukturovanější než běžný nylon, 
vodoodpudivá a rychleschnoucí látka
Elastan
syntetické vlákno, používá se v menším 
rozsahu za účelem získání pružnosti a
stability tvaru výrobku
Fil-à-Fil (vlákno an vlákno)
vyrobeno v plátnové vazbě, kostkovaný 
vzhled látky, většinou z bavlny a lnu, 
mramorový efekt vytvořený změnou
barvy v osnově (střídání světlých a 
tmavých vláken)
Filc (plst)
netkaná textilie. Vlákna jsou spojována 
chemickou, mechanickou nebo tepelnou 
vazbou. Filc se obvykle vyrábí z vlny, ale 
může být zhotoven také z mnoha dalších 
přírodních a syntetických vláken. Vlast-tt
nosti: vysoká hustota, odolný vůči tlaku, 
pružný, trvanlivý, absorbční, vlhkost 
odpuzující, výborná izolace

Fleece
Střižený velur z polyesteru, měkký 
sametový dotek, příjemý na kůži, vysoká
tepelná izolace při nízké gramáži, vodoo-
dpudivý materiál. 
Fleece s hladkou vnější stranou
ideální pro možnosti brandingu díky 
hladkému povrchu, uvnitř měkký, hřejivý 
materál
French Terry
Vnitřní strana není česaná, mikina není 
tak měkká a hřejivá, za to má ale lepší 
tvar.
Froté
toto bavlněné tkanivo je typická látka 
pro ručníky. Charakteristická jsou malá
očka po obou stranách látky. Vlastnosti:
měkký, objemný, dobře savý materiál
Haifisch límec
je označován jako Cutaway nebo italský 
límec, špičky límce směřují hodně od 
sebe (jako žraločí ploutve), přesto se 
hodí i pro úzké a malé kravatové uzly
Interlock
Velmi hladký a kompaktní povrch, 
vysoká kvalita, dobrá odolnost, stabilita
při praní, vnitřní i vnější strana má stejný 
vzhled. 
Juta
lýková vlákna, která se získávají z hrubé
vlákniny stonku rostliny juty. Vlastnosti: 
odolná proti roztržení, dobře barvitelná, 
vysoká pevnost v tahu, specifický zápach
Kent límec
elegantní, klasický límec do špičky,
krátký, vhodný pro téměř všechny druhy
kravatových uzlů i motýlků 
Lycra® 
Chráněná značka, elastanové vlákno. 
Melange/melír 
Tento efekt vzniká použitím 2 různě 
barevných vláken. 
Mikrofleece
Krátce střižený fleece materiál, jemný,
tenký, hustý a více vodoodpudivý než
obyčejný fleece.
New Kent límec
elegantní mix mezi type Kent a Haifisch, 
užší než Haifisch, méně špičatý než Kent,
vhodný pro každou kravatu
Ošetření proti srážlivosti  
Tato metoda se používá pro zajištění 
toho, aby se látka při praní srazila jen v 
rozsahu garantované tolerance.
Oxford
plátěná tkanina, dvoubarevná v důsledku 
použití mixu bílých vláken a barevných 
vláken, odolná měkká látka, drží teplo 
ve studených dnech, je vhodná také pro
sport a volný čas, často v kombinaci s 
límcem s knoflíčky
Panely
3-6 panelů: jako panely jsou označovány 
jednotlivé části kšiltovky. Nejběžněji se 
můžeme setkat s 5 nebo 6. 5 panelové 
čepice jsou vzhledem k absenci švu v
čelní části lepší pro potisk či výšivku.
Péřové bundy 
Musí být zatepleny kachním nebo husím 
peřím, tím získávají nízkou hmotnost, 
prodyšnost a schopnost velmi dobré
tepelné izolace.

Pima bavlna
Zvlástě vysoká kvalita díky dlouhým 
vláknům, ruční sklizni a ideálním pěsti-
telským podmínkách v Peru. Vlastnosti:
zvláště měkká, lehký lesk, velmi odolná.
Piqué
Klasický materiál na polokošile, tkaná 
látka, strukturovaný reliéf látky, povrch
zrnitý nebo připomínající vafle. 
Pletený fleece
zvláštní vzhled díky hladce pletené vnější 
straně, vnitřní strana česaná, skvělé 
tepelně izolační vlastnosti
Polyacryl (krátce Acryl)
má texturu jako vlna. Vlastnosti: odolný 
proti vlivu světla  a povětrnostním
vlivům, snadný na údržbu, teplý, nesráží 
se, snadno se pere, žehlí i suší
Polyamid (nylon)
Syntetické vlákno s vysokou pevností v
tahu i trhu, rychleschnoucí.
Polybavlna
Směs bavlny a polyesteru, spojení výhod 
obou materiálů.
Polyester
Nejvíce vyráběné umělé vlákno. Vlast-tt
nosti: pevnost v tahu, jemnost, stabilita 
tvaru, nižší savost, snadná údržba, velmi 
dobrá odolnost proti vlivu světla.
Polyester Pongee
tkanina z polyesterového vlákna. Jedná
se o tenký hladký materiá, který se 
původně obvykle vyráběl z hedvábí
Popelín
plátená hustá tkanina, prodyšná, odolná, 
hladká a lehká, díky svým vlastnostem 
nejčastěji používaná látka na košile
Prošívané bundy
díky prošívání jednotlivých částí je 
vatování rozděleno rovnoměrně a 
nesjíždí. Vatování může být vyrobeno z
různých materiálů. Pokud je použito na 
zateplení bundy peří, označují se bundy 
jako péřové. 
Raglánové rukávy
Našité od výstřihu diagonálně.
Rib
žebrový úplet - vnitřní a vnější strana má 
jednotný vzhled, vysoká elasticita, nižší 
hustota materiálu, rozdíl mez 1x1 rib 
(střídavě pleteno vlevo-vpravo) a 2x2 rib 
(střídání 2x levá a 2x pravá očka)
Ringspun bavlna
Je měkčí , hladší a lesklejší než „open 
end“ vlákno.
Ripstop
charakteristická mřížková struktura je 
způsobena speciální technikou tkaní, 
vyrábí se většinou z nylonu. Vlastnosti: 
velká odolnost v trhu a stabilita
Set-in rukávy
Jsou klasicky rovně vsazené rukávy.
Single jersey 
Hladký úplet, typický pro užití na trička,
s rozdílným povrchem uvnitř a vně, 
ideální k potisku. 
Síťovina
Prodyšné síťované tkanivo, často užívané
jako podšívka.
Slub 
Kombinuje vlákna s různou tloušťkou,
čímž vzniká efekt melír.

Softshell bundy
jsou funkční bundy, které jsou vyrobeny 
z 2-3 (včetně membrány) vrstvého 
materiálu. Vnitřní materiál (např.
mikrofleece)  má tepelně izolační funkci
a odvádí vlhkost od těla, vnější vrstva 
je vodoodpudivá a transportuje vlhkost 
z vnitřní části ven. Softshellové bundy 
bez membrány mají vyšší prodyšnost, 
naopak s membránou jsou neprodyšné a 
větruodolné.  
Streč
značka pro pružný materiál 
(T)PU membrána
(termoplastický) polyuetan, prodyšná 
membrána z tohoto materiálu vykazuje 
velkou izolační schopnost - vysoký vodní 
sloupec. Propustnost vodních par je 
variabilní a závisí na vlhkosti vzduchu a 
umožňuje dobrou regulaci vlhkosti. 
Teflon®
je používán k potahu látek, aby byly 
odolné proti vodě a znečištění. Není 
vhodný k potisku. 
Tubusový střih/boční švy
pokud není uvedno jinak, jsou všechny 
modely sešité na boku pro lepší střih. 
Artikly bez bočních stehů jsou označeny 
jako tubusovité nebo bez bočních švů
Twill
tkaná látka, napříč běžící vazba vláken, 
nejznámější použití u džínoviny, je 
odolná, poddajná a teplá na dotek
Viskóza
Umělé vlákno na přírodní bázi (celulóza), 
často označováno jako umělé hedvábí, 
příjemné na pokožku, držící tvar, velmi 
kompaktní vzhled, vhodné pro barvení 
a potisk. 
Vzor rybí kosti
příbuzný typ tkaní jako Twill, diagonální 
vzor vlákna, který připomíná rybí kost, je 
rychleschnoucí, snadná na žehlení, hustá 
tkanina často používaná pro business a
casual typ košil
Walk froté (valchované froté)
látka z jemných jednoduchých vláken. 
Díky speciální úpravě jsou vlákna pře-
kroucena a vzájemně propletena, čímž
získá látka abnormální savost a odolnost 
proti vytržení a vytažení vláken.
Zapínání
kovový klip, suchý zip, přezka, plastový 
uzávěr - click&snap uzávěr Snap Back - 
patentový uzávěr, Flexfit® 
Zpevnění límce
dává se do špiček límců, aby se zamezilo 
ohýbání či rolování límce, mohou být
odnímatelné nebo všité, z nejrůznějších 
materiálů, nejčastěji z plastů 
Zpevňující lemovka u krku 
Zvláštní pásek našitý přes steh mezi 
tělem a límcem pro komfortnější pocit 
při nošení. 
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Atlantis
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Action 33.0560 385
Armyy 33.0519 385
Bandana Goal 33.3000 385
Base 33.6030 382
Bill Thinsulate™ 33.0680 409
Blogg 33.5050 411
Brooklin 33.3030 411
B-Static 33.5060 411
Cargog 33.8030 381
Case 33.5070 382
Comfort Thinsulate™ 33.0820 410
Dad Hat 33.4030 381
Docker 33.7070 409
Eko Beanie 33.7020 408
Estoril 33.2040 380
Extreme 33.0060 410
Flash 33.0061 411
Freedom Basic 33.3010 423
Green Beanie 33.5080 408
Groovyy 33.6050 382
Helpypy 33.3040 356
Hit 33.7060 382
Hottyy 33.0022 410
Hottyy 33.0022 423
Kid Star 33.1360 384
Liberty Sandwichy 33.0005 381
Liberty Sixy 33.3020 381
Mash-upp 33.4000 385
Pilot 33.0501 384
Pilot Piping Sandwichp g 33.0502 384
Pure 33.8000 410
Racingg 33.0505 384
Rapperpp 33.2070 384
Rapper Canvaspp 33.6060 383
Rapper Cottonpp 33.8020 383
Rayy 33.6070 383
Recy Beaniey 33.7030 408
Reflect 33.0512 384
Rio 33.7090 410
Scratch 33.4050 409
Shine 33.8010 410
Shore 33.7080 411
Shot 33.7000 383
Snap 90sp 33.6010 383
Snap Backp 33.2080 382
Snap Fivep 33.0064 383
Sport Sandwichp 33.0504 381
Start Five 33.0038 380
Start Five Sandwich 33.0039 380
Tank 33.0035 385
Viral 33.7040 408
Vogueg 33.3090 411
Whippyppy 33.7010 382
Wind 33.0007 409
Wind Scarf 33.3070 409
Woollyy 33.7050 408
Zoom 33.0003 380
Zoom Piping Sandwichp g 33.0004 380

B&C
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
#E150 01.001T 7
#E150 /women/ 01.002T 7
#E150 LSL 01.005T 8
#E150 LSL /women/ 01.006T 8
#E190 01.003T 6
#E190 /women/ 01.004T 6
#E190 LSL 01.007T 8
#E190 LSL /women/ 01.008T 8
#Hoodie 01.U03W 109
#Hoodie /women/ 01.W04W 109
#Organic E150g 01.U01B 7
#Organic E150 /womeng / 01.W02B 7
#Set In 01.U01W 109
#Set In /women/ 01.W02W 109
Air 01.0801 214
Athletic Move 01.0200 9
Base-Ball 01.0020 9
Base-Ball /kids/ 01.0350 9
Black Tie LSL /men/ 01.0P21 268
Black Tie LSL /women/ 01.0P23 268
Bodywarmer /meny / 01.0930 248
Bodywarmer Explorery p 01.0880 215
Coolpower Pro Polop 01.0C12 342
Corporate 3-in-1p 01.J873 215
DNM Forward /men/ 01.3093 73
DNM Forward /women/ 01.3193 73
DNM Plug In /meng / 01.7085 8
DNM Plug In /womeng / 01.7185 8
DNM Vision /men/ 01.8589 269
DNM Vision /women/ 01.8689 269
Energy Progy 01.0C11 342
Exact 150 /kids/ 01.0300 6
Exact 190 /kids/ 01.0301 6
Exact Move 01.0201 9
Exact V-Neck 01.0006 9
Expert Prop 01.0C40 343
Heavymilly 01.0422 72
Heavymill /womeny / 01.0460 72
Heavymill LSLy 01.0423 72
Heritage LSL /meng / 01.0P41 268
Heritage LSL /womeng / 01.0P43 268
Hero Pro 01.0C20 342
Highlander +g 01.0704 192
Hooded 01.0620 111
Hooded /kids/ 01.0681 111
Hooded Full Zip /kidsp / 01.0682 111
Hooded Softshell /kids/ 01.0969 226
Hooded Softshell /men/ 01.1950 226
Hooded Softshell /women/ 01.0937 226
Icewalker + 01.0703 192
ID.001 01.ID01 70
ID.001 /women/ 01.ID10 70
ID.001 LSL 01.0I12 70
ID.001 LSL /women/ 01.0I13 70
ID.002 80/20/ 01.ID02 110
ID.003 80/20/ 01.ID03 110
ID.004 80/20/ 01.ID04 110
ID.202 50/50/ 01.I202 110
ID.203 50/50/ 01.I203 110
ID.205 50/50/ 01.I205 110
ID.701 01.0062 226

B&C
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
ID.701 /women/ 01.0063 226
Inspire LSL T /menp / 01.TM70 11
Inspire LSL T /womenp / 01.TW71 11
Inspire Polo /menp / 01.0430 73
Inspire Polo /womenp / 01.0440 73
Inspire Slub T /menp / 01.TM46 10
Inspire Slub T /womenp / 01.TW47 10
Inspire T /menp / 01.TM42 10
Inspire T /womenp / 01.TW43 10
Inspire Tank T /menp / 01.TM72 11
Inspire Tank T /womenp / 01.TW73 11
Inspire V T /menp / 01.TM44 10
Inspire V T /womenp / 01.TW45 10
KING Crew Neck 01.U01K 108
KING Hooded 01.U02K 108
KING Zipped Hoodpp 01.U03K 108
London 01.0580 268
Milano /women/ 01.0520 268
Ocean Shore 01.0824 214
Organic Crew Neckg 01.U31B 106
Organic Crew Neck /womeng / 01.W32B 106
Organic Hoodedg 01.U33B 107
Organic Hooded /womeng / 01.W34B 107
Organic Zipped Hoodg pp 01.U35B 106
Organic Zipped Hood /womeng pp / 01.W36B 106
Perfect Pro 01.0C01 342
Performance Pro 01.0C51 343
QUEEN Crew NeckQ 01.W01QQ 108
QUEEN HoodedQ 01.W02QQ 108
QUEEN Zipped HoodQ pp 01.W03QQ 108
Real + /men/ 01.0970 215
Real + /women/ 01.0925 215
Safran 01.0409 71
Safran /kids/ 01.0486 71
Safran LSL 01.0414 72
Safran Pocket 01.0415 70
Safran Pure /women/ 01.0455 71
Safran Pure LSL /women/ 01.0456 72
Safran Sportp 01.0413 73
Safran Timeless /women/ 01.W457 71
Set In 01.0600 111
Set In /kids/ 01.0680 111
Sharp LSL /menp / 01.0T81 269
Sharp LSL /womenp / 01.0T83 269
Sharp SSL /menp / 01.0T82 269
Sharp SSL /womenp / 01.0T84 269
Shelter Pro 01.UC41 343
Shield Softshell Pro 01.0042 343
Shorts Move 01.0202 9
Sirocco 01.0800 214
Sirocco /kids/ 01.0950 214
Sirocco /women/ 01.0902 214
Skill Pro 01.0C10 342
Spider /menp / 01.0646 111
TM055 Triblend /men/ 01.TM55 11
Traveller + 01.0705 192
TW056 Triblend /women/ 01.TW56 11
Universal Pro 01.0C50 343
WindProtek 01.0749 192
X-Lite Softshell /men/ 01.0951 227
X-Lite Softshell /women/ 01.0938 227
Zen + /women/ 01.0935 248

Babybugzy g
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
BZ02 71.0002 366
BZ05 71.0005 369
BZ10 71.0010 367
BZ11 71.0011 369
BZ12 71.0012 366
BZ13 71.0013 369
BZ13S 71.013S 369
BZ15 71.0015 366
BZ19 71.0019 367
BZ23 71.0023 366
BZ25 71.0025 369
BZ30 71.0030 369
BZ32 71.0032 368
BZ33 71.0033 368
BZ46 71.0046 368
BZ47 71.0047 368
BZ49 71.0049 368
BZ53 71.0053 368
BZ57 71.0057 366
BZ58 71.0058 367

BagBaseg
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
BG10 52.0010 428
BG110 52.0110 428
BG118 52.0118 430
BG125 52.0125 432
BG140 52.0140 441
BG150 52.0150 441
BG153 52.0153 432
BG21 52.0021 440
BG23 52.0023 442
BG283 52.0283 438
BG287 52.0287 430
BG30 52.0030 440
BG42 52.0042 438
BG5 52.0005 428
BG544 52.0544 441
BG613 52.0613 433
BG620 52.0620 433
BG628 52.0628 441
BG673 52.0673 437
BG7 52.0007 429
BG723 52.0723 437
BG726 52.0726 440
BG730 52.0730 440
BG750 52.0750 443
BG755 52.0755 443
BG855 52.0855 430

Beechfield
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
B10 53.0010 389
B10B 53.010B 389
B15 53.0015 389
B15C 53.015C 387
B171 53.0171 387

Beechfield
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
B20 53.0020 387
B25 53.0025 388
B310 53.0310 413
B320 53.0320 423
B320B 53.320B 423
B34 53.0034 389
B361 53.0361 412
B380 53.0380 413
B382 53.0382 413
B41 53.0041 389
B437 53.0437 412
B44 53.0044 412
B445 53.0445 412
B45 53.0045 413
B456 53.0456 412
B50 53.0050 412
B500 53.0500 413
B54 53.0054 388
B558 53.0558 389
B58 53.0058 386
B59 53.0059 387
B60 53.0060 386
B610 53.0610 388
B610C 53.610C 388
B640 53.0640 386
B645 53.0645 386
B645B 53.645B 386
B65 53.0065 387
B653 53.0653 386
B655 53.0655 387
B660 53.0660 388
B70 53.0070 388
B900 53.0900 422
B900B 53.900B 422
B901 53.0901 422
B904 53.0904 422
B905 53.0905 422
B915 53.0915 422
B920 53.0920 422
B930 53.0930 422
B950 53.0950 422

Fruit of the Loom
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
65/35 Pique Polo/ q 16.3402 75
65/35 Pocket Polo/ 16.3308 75
65/35 Tailored Polo/ 16.3042 75
Athletic Vest 16.1098 16
Baseball T 16.1026 16
Classic Elasticated Jog Pantsg 16.4026 115
Classic Hooded Sweat 16.2208 114
Classic Hooded Sweat Jacket 16.2062 114
Classic Kids Hooded Sweat 16.2043 114
Classic Kids Jacket 16.2045 114
Classic Kids Jog Pantsg 16.4051 115
Classic Kids Set-In Sweat 16.2041 115
Classic Lady-Fit Hooded Sweaty 16.2038 114
Classic Raglan Sweatg 16.2216 115
Classic Set-In Sweat 16.2202 115
Classic Shorty 2-Packy 16.7020 377
Classic Sweat Jacket 16.2230 114
Classic Zip-Neck Sweatp 16.2114 115
Face Mask 5 packp 16.M14V 425
Full Zip Fleecep 16.2510 192
Heavy 65/35 Pique Poloy / q 16.3204 74
Heavy Cotton Ty 16.1212 14
Iconic 150 Classic LSL T 16.1446 12
Iconic 150 T 16.1430 13
Iconic 150 V-Neck T 16.1442 12
Iconic 165 Classic T 16.1438 12
Iconic Polo 16.3044 74
Kids 65/35 Polo/ 16.3417 75
Kids Iconic 150 T 16.1023 13
Kids Lightweight Hooded Sweatg g 16.2009 116
Kids Lightweight Jog Pantsg g g 16.4005 117
Kids Original Tg 16.1019 17
Kids Performance Shorts 16.4007 150
Kids Performance T 16.1013 150
Kids Valueweight Tg 16.1033 15
Ladies Iconic 150 T 16.1432 13
Ladies‘ Iconic 150 V-Neck T 16.1444 12
Ladies‘ Performance Polo 16.3040 151
Ladies‘ Performance Vest 16.1418 151
Ladies‘ Ringspun Premiumg p 16.1424 13
Lady-Fit 65/35 Poloy / 16.3212 75
Lady-Fit Lightweight Hooded Sweat 16.2148
116
Lady-Fit LW Hooded Sweat Jacket 16.2150
116
Lady-Fit LW Raglan Sweaty g 16.2146 117
Lady-Fit Oxford Shirt LSLy 16.5002 270
Lady-Fit Oxford Shirt SSLy 16.5000 270
Lady-Fit Performance Ty 16.1392 150
Lady-Fit Poplin Shirt LSLy p 16.5012 270
Lady-Fit Poplin Shirt SSLy p 16.5014 270
Lady-Fit Premium Poloy 16.3030 74
Lady-Fit Valueweight Ty g 16.1372 15
Lady-Fit Valueweight T LSLy g 16.1404 14
Lady-Fit Valueweight Vesty g 16.1376 16
Lady-Fit Valueweight V-Neck Ty g 16.1398 15
Lady‘s Original Ty g 16.1420 17
Lightweight Hooded Sweatg g 16.2140 116
Lightweight Hooded Sweat Jacketg g 16.2144 116
Lightweight Jog Pantsg g g 16.4038 117
Lightweight Raglan Sweatg g g 16.2138 117
Lightweight Set-In Sweatg g 16.2156 117
Lightweight Shortsg g 16.4036 117
Original LSL Tg 16.1428 17
Original Polog 16.3050 74
Original Tg 16.1082 17
Original V-Neck Tg 16.1426 17
Oxford Shirt LSL 16.5114 270
Oxford Shirt SSL 16.5112 270
Performance Polo 16.3038 151
Performance T 16.1390 150
Performance Vest 16.1416 151
Poplin Shirt LSLp 16.5118 270
Poplin Shirt SSLp 16.5116 270
Premium Hooded Sweat 16.2152 112
Premium Hooded Sweat Jacket 16.2034 113
Premium Lady-Fit Hooded Jackety 16.2118 113
Premium Lady-Fit Sweat Jackety 16.2116 113

Premium Polo 16.3218 74
Premium Polo LSL 16.3310 74
Fruit of the LoomF i f h L
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Premium Set-In Sweat 16.2154 112
Premium Sweat Jacket 16.2228 113
Premium Zip Neck Sweatp 16.2032 112
Ringer Tg 16.1168 16
Ringspun Premium Tg p 16.1422 13
Super Premium Tp 16.1044 14
Valueweight Tg 16.1036 15
Valueweight T LSLg 16.1038 14
Valueweight V-Neck Tg 16.1066 15

Fare
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
1115 46.1115 445
2393 46.2393 444
4111 46.4111 444
4784 46.4784 445
5062 46.5062 445
5095 46.5095 444
5415 46.5415 445
5460 46.5460 445
5471 46.5471 444
5640 46.5640 444
6905 46.6905 444
7112 46.7112 444
7715 46.7715 445
90113 46.0113 425
1142C 46.1142 444

Flexfit
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
110 55.0110 390
180 55.0180 391
5003 55.5003 393
6006 55.6006 390
6007 55.6007 390
6089 55.6089 390
6196 55.6196 391
6210 55.6210 392
6245 55.6245 392
6277 55.6277 392
6511 55.6511 393
6533 55.6533 391
6560 55.6560 393
6606 55.6606 393
6778 55.6778 393
7005 55.7005 392
7706 55.7706 393
7707 55.7707 390
110P 55.110P 391
6277FM 55.77FM 391
6277FV 55.77FV 391
6277MC 55.77MC 392
6277OC 55.77OC 392
6606CF 55.06CF 390

Halfar
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
1800780 47.0780 433
1801676 47.1676 442
1802759 47.2759 439
1802814 47.2814 439
1803908 47.3908 430
1803939 47.3939 436
1805510 47.5510 439
1805710 47.5710 437
1806052 47.6052 438
1806694 47.6694 433
1806695 47.6695 442
1807530 47.7530 439
1807554 47.7554 439
1807785 47.7785 437
1807790 47.7790 438
1809123 47.9123 433
1809787 47.9787 431
1809793 47.9793 438
1809797 47.9797 438
1809997 47.9997 440
1812198 47.2198 430
1812206 47.2206 356
1812213 47.2213 431
1813055 47.3055 430
1814014 47.4014 433
1815000 47.5000 430
1816062 47.6062 436
1816063 47.6063 430
1816072 47.6072 431
1816075 47.6075 440
1816076 47.6076 431
1816077 47.6077 439
1816088 47.6088 439
1816089 47.6089 431

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 01 02.0001 18
JN 02 02.0002 18
JN 03 02.0003 18
JN 04 02.0004 23
JN 17 02.0017 23
JN 18 02.0018 23
JN 19 02.0019 18
JN 20 02.0020 81
JN 22 02.0022 78
JN 23 02.0023 167
JN 24 02.0024 167
JN 25 02.0025 337
JN 26 02.0026 84
JN 29 02.0029 85
JN 34 02.0034 80
JN 40 02.0040 119
JN 40K 02.040K 119
JN 42 02.0042 123
JN 43 02.0043 194
JN 44 02.0044 193
JN 44K 02.044K 193
JN 45 02.0045 194
JN 46 02.0046 122
JN 47 02.0047 119
JN 47K 02.047K 119
JN 48 02.0048 194
JN 49 02.0049 193
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JN 51 02.0051 119
James & NicholsonJ & Ni h l
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 52 02.0052 122
JN 53 02.0053 123
JN 54 02.0054 23
JN 55 02.0055 23
JN 56 02.0056 23
JN 57 02.0057 119
JN 58 02.0058 122
JN 59 02.0059 123
JN 59K 02.059K 123
JN 70 02.0070 77
JN 70K 02.070K 77
JN 71 02.0071 77
JN 135 02.0135 227
JN 135K 02.135K 227
JN 136 02.0136 230
JN 137 02.0137 227
JN 138 02.0138 230
JN 147 02.0147 80
JN 158 02.0158 82
JN 180 02.0180 83
JN 183 02.0183 24
JN 191 02.0191 278
JN 193 02.0193 278
JN 197 02.0197 167
JN 200 02.0200 360
JN 200K 02.200K 360
JN 207 02.0207 377
JN 212 02.0212 338
JN 213 02.0213 338
JN 214 02.0214 377
JN 215 02.0215 377
JN 302 02.0302 159
JN 306 02.0306 158
JN 312 02.0312 159
JN 316 02.0316 158
JN 322 02.0322 160
JN 335 02.0335 160
JN 336 02.0336 160
JN 342 02.0342 168
JN 351 02.0351 76
JN 352 02.0352 122
JN 354 02.0354 122
JN 355 02.0355 122
JN 356 02.0356 82
JN 357 02.0357 166
JN 358 02.0358 166
JN 358K 02.358K 166
JN 372 02.0372 168
JN 386 02.0386 168
JN 386K 02.386K 168
JN 387 02.0387 168
JN 387K 02.387K 168
JN 390 02.0390 158
JN 391 02.0391 158
JN 396 02.0396 159
JN 397 02.0397 159
JN 397K 02.397K 159
JN 401 02.0401 165
JN 411 02.0411 165
JN 421 02.0421 158
JN 422 02.0422 158
JN 453 02.0453 161
JN 454 02.0454 161
JN 460 02.0460 161
JN 461 02.0461 161
JN 469 02.0469 156
JN 470 02.0470 156
JN 471 02.0471 156
JN 472 02.0472 156
JN 475 02.0475 156
JN 476 02.0476 156
JN 477 02.0477 154
JN 479 02.0479 155
JN 480 02.0480 155
JN 481 02.0481 154
JN 482 02.0482 169
JN 483 02.0483 169
JN 484 02.0484 169
JN 485 02.0485 169
JN 486 02.0486 169
JN 488 02.0488 154
JN 490 02.0490 154
JN 491 02.0491 155
JN 492 02.0492 155
JN 493 02.0493 154
JN 494 02.0494 154
JN 495 02.0495 154
JN 496 02.0496 154
JN 497 02.0497 155
JN 498 02.0498 155
JN 515 02.0515 160
JN 516 02.0516 160
JN 519 02.0519 152
JN 520 02.0520 152
JN 521 02.0521 153
JN 522 02.0522 153
JN 523 02.0523 152
JN 524 02.0524 152
JN 525 02.0525 152
JN 526 02.0526 152
JN 527 02.0527 152
JN 528 02.0528 152
JN 529 02.0529 153
JN 531 02.0531 153
JN 532 02.0532 153
JN 533 02.0533 153
JN 534 02.0534 153
JN 568 02.0568 82
JN 569 02.0569 82
JN 570 02.0570 203
JN 571 02.0571 203
JN 574 02.0574 165
JN 575 02.0575 165
JN 576 02.0576 165
JN 582 02.0582 162
JN 583 02.0583 162
JN 584 02.0584 162
JN 585 02.0585 162
JN 588 02.0588 205
JN 589 02.0589 205
JN 590 02.0590 206
JN 591 02.0591 206

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 592 02.0592 254
JN 593 02.0593 254
JN 596 02.0596 203
JN 597 02.0597 203
JN 606 02.0606 276
JN 607 02.0607 276
JN 608 02.0608 276
JN 609 02.0609 276
JN 615 02.0615 276
JN 616 02.0616 274
JN 617 02.0617 274
JN 618 02.0618 274
JN 619 02.0619 274
JN 628 02.0628 278
JN 629 02.0629 278
JN 637 02.0637 189
JN 637 02.0637 275
JN 638 02.0638 189
JN 638 02.0638 275
JN 640 02.0640 188
JN 641 02.0641 277
JN 642 02.0642 277
JN 643 02.0643 277
JN 644 02.0644 277
JN 645 02.0645 278
JN 647 02.0647 277
JN 648 02.0648 277
JN 656 02.0656 306
JN 657 02.0657 306
JN 658 02.0658 306
JN 659 02.0659 306
JN 660 02.0660 306
JN 661 02.0661 306
JN 663 02.0663 307
JN 664 02.0664 307
JN 667 02.0667 307
JN 668 02.0668 307
JN 669 02.0669 275
JN 670 02.0670 275
JN 671 02.0671 275
JN 672 02.0672 275
JN 673 02.0673 274
JN 674 02.0674 274
JN 677 02.0677 273
JN 678 02.0678 273
JN 679 02.0679 273
JN 680 02.0680 273
JN 681 02.0681 271
JN 682 02.0682 271
JN 683 02.0683 271
JN 684 02.0684 271
JN 685 02.0685 272
JN 686 02.0686 272
JN 687 02.0687 272
JN 688 02.0688 272
JN 689 02.0689 271
JN 690 02.0690 271
JN 703 02.0703 85
JN 704 02.0704 85
JN 705 02.0705 81
JN 706 02.0706 81
JN 707 02.0707 85
JN 708 02.0708 85
JN 709 02.0709 83
JN 710 02.0710 83
JN 711 02.0711 78
JN 712 02.0712 78
JN 713 02.0713 78
JN 714 02.0714 78
JN 715 02.0715 188
JN 716 02.0716 188
JN 717 02.0717 76
JN 718 02.0718 76
JN 719 02.0719 167
JN 720 02.0720 167
JN 725 02.0725 84
JN 726 02.0726 84
JN 727 02.0727 84
JN 728 02.0728 84
JN 735 02.0735 166
JN 736 02.0736 166
JN 739 02.0739 252
JN 740 02.0740 252
JN 741 02.0741 253
JN 742 02.0742 253
JN 744 02.0744 19
JN 745 02.0745 19
JN 746 02.0746 19
JN 748 02.0748 79
JN 749 02.0749 164
JN 750 02.0750 164
JN 751 02.0751 164
JN 752 02.0752 164
JN 753 02.0753 164
JN 754 02.0754 164
JN 755 02.0755 121
JN 756 02.0756 121
JN 761 02.0761 206
JN 762 02.0762 206
JN 763 02.0763 204
JN 764 02.0764 204
JN 765 02.0765 194
JN 766 02.0766 194
JN 767 02.0767 252
JN 768 02.0768 252
JN 769 02.0769 207
JN 770 02.0770 207
JN 771 02.0771 253
JN 772 02.0772 253
JN 773 02.0773 205
JN 774 02.0774 205
JN 775 02.0775 121
JN 776 02.0776 121
JN 777 02.0777 121
JN 778 02.0778 121
JN 781 02.0781 193
JN 782 02.0782 193
JN 783 02.0783 203
JN 784 02.0784 203
JN 785 02.0785 204
JN 786 02.0786 204
JN 787 02.0787 163

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 788 02.0788 163
JN 789 02.0789 19
JN 790 02.0790 19
JN 791 02.0791 76
JN 792 02.0792 76
JN 793 02.0793 120
JN 794 02.0794 120
JN 795 02.0795 118
JN 796 02.0796 118
JN 796K 02.796K 118
JN 797 02.0797 19
JN 800 02.0800 336
JN 801 02.0801 337
JN 802 02.0802 336
JN 803 02.0803 337
JN 810 02.0810 340
JN 812 02.0812 340
JN 821 02.0821 325
JN 822 02.0822 325
JN 824 02.0824 325
JN 825 02.0825 325
JN 827 02.0827 324
JN 828 02.0828 324
JN 829 02.0829 332
JN 830 02.0830 332
JN 831 02.0831 333
JN 832 02.832M 327
JN 847 02.847M 331
JN 875 02.875L 338
JN 877 02.877M 338
JN 878 02.878M 323
JN 879 02.879M 323
JN 833 02.0833 327
JN 834 02.0834 327
JN 835 02.0835 327
JN 836 02.0836 333
JN 837 02.0837 332
JN 838 02.0838 332
JN 839 02.0839 335
JN 840 02.0840 333
JN 841 02.0841 326
JN 842 02.0842 326
JN 844 02.0844 325
JN 845 02.0845 325
JN 846 02.0846 333
JN 848 02.0848 331
JN 849 02.0849 329
JN 850 02.0850 329
JN 851 02.0851 329
JN 852 02.0852 329
JN 853 02.0853 329
JN 854 02.0854 329
JN 855 02.0855 326
JN 856 02.0856 326
JN 857 02.0857 328
JN 858 02.0858 328
JN 859 02.0859 328
JN 860 02.0860 328
JN 861 02.0861 339
JN 862 02.0862 339
JN 864 02.0864 339
JN 865 02.0865 332
JN 866 02.0866 332
JN 867 02.0867 333
JN 868 02.0868 330
JN 869 02.0869 330
JN 870 02.0870 330
JN 872 02.0872 331
JN 873 02.0873 333
JN 874 02.0874 333
JN 880 02.0880 323
JN 881 02.0881 321
JN 882 02.0882 321
JN 883 02.0883 321
JN 884 02.0884 321
JN 885 02.0885 321
JN 886 02.0886 321
JN 887 02.0887 323
JN 888 02.0888 322
JN 889 02.0889 320
JN 890 02.0890 320
JN 891 02.0891 320
JN 892 02.0892 320
JN 893 02.0893 322
JN 894 02.0894 322
JN 895 02.0895 322
JN 897 02.0897 322
JN 898 02.0898 322
JN 900 02.0900 447
JN 901 02.0901 18
JN 903 02.0903 24
JN 913 02.0913 24
JN 918 02.0918 82
JN 920 02.0920 336
JN 922 02.0922 337
JN 924 02.0924 337
JN 926 02.0926 25
JN 928 02.0928 25
JN 929 02.0929 25
JN 934 02.0934 80
JN 950 02.0950 447
JN 951 02.0951 447
JN 953 02.0953 447
JN 954 02.0954 447
JN 955 02.0955 447
JN 957 02.0957 447
JN 959 02.0959 447
JN 962 02.0962 123
JN 963 02.0963 123
JN 964 02.0964 81
JN 965 02.0965 80
JN 966 02.0966 80
JN 969 02.0969 81
JN 970 02.0970 24
JN 973 02.0973 22
JN 974 02.0974 22
JN 975 02.0975 22
JN 976 02.0976 22
JN 979 02.0979 83
JN 980 02.0980 83
JN 985 02.0985 77
JN 986 02.0986 77

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 1000 02.1000 233
JN 1001 02.1001 233
JN 1004 02.1004 250
JN 1005 02.1005 250
JN 1006 02.1006 194
JN 1010 02.1010 217
JN 1011 02.1011 217
JN 1020 02.1020 231
JN 1021 02.1021 231
JN 1022 02.1022 231
JN 1023 02.1023 231
JN 1028 02.1028 162
JN 1029 02.1029 162
JN 1034 02.1034 251
JN 1035 02.1035 251
JN 1036 02.1036 251
JN 1037 02.1037 251
JN 1040 02.1040 217
JN 1041 02.1041 217
JN 1049 02.1049 254
JN 1050 02.1050 254
JN 1051 02.1051 233
JN 1052 02.1052 233
JN 1053 02.1053 233
JN 1054 02.1054 233
JN 1057 02.1057 231
JN 1058 02.1058 231
JN 1059 02.1059 257
JN 1060 02.1060 257
JN 1061 02.1061 257
JN 1062 02.1062 257
JN 1073 02.1073 157
JN 1074 02.1074 157
JN 1075 02.1075 157
JN 1076 02.1076 157
JN 1077 02.1077 157
JN 1078 02.1078 157
JN 1079 02.1079 256
JN 1080 02.1080 256
JN 1081 02.1081 256
JN 1082 02.1082 256
JN 1087 02.1087 232
JN 1088 02.1088 232
JN 1089 02.1089 249
JN 1090 02.1090 249
JN 1091 02.1091 249
JN 1092 02.1092 249
JN 1097 02.1097 230
JN 1098 02.1098 230
JN 1109 02.1109 250
JN 1110 02.1110 250
JN 1111 02.1111 250
JN 1112 02.1112 250
JN 1113 02.1113 252
JN 1114 02.1114 252
JN 1115 02.1115 253
JN 1116 02.1116 253
JN 1117 02.1117 216
JN 1118 02.1118 216
JN 1119 02.1119 248
JN 1120 02.1120 248
JN 1121 02.1121 232
JN 1122 02.1122 232
JN 1123 02.1123 254
JN 1124 02.1124 254
JN 1125 02.1125 155
JN 1126 02.1126 155
JN 1127 02.1127 228
JN 1128 02.1128 228
JN 1129 02.1129 228
JN 1130 02.1130 228
JN 1131 02.1131 216
JN 1132 02.1132 216
JN 1133 02.1133 255
JN 1134 02.1134 255
JN 1135 02.1135 248
JN 1136 02.1136 248
JN 1137 02.1137 255
JN 1138 02.1138 255
JN 1139 02.1139 255
JN 1140 02.1140 255
JN 1143 02.1143 216
JN 1144 02.1144 216
JN 1145 02.1145 230
JN 1146 02.1146 230
JN 1147 02.1147 232
JN 1148 02.1148 232
JN 1149 02.1149 256
JN 1150 02.1150 256
JN 1151 02.1151 257
JN 1152 02.1152 257
JN 1153 02.1153 217
JN 1154 02.1154 217
JN 1161 02.1161 251
JN 1162 02.1162 251
JN 1167 02.1167 249
JN 1168 02.1168 249
JN 1169 02.1169 229
JN 1170 02.1170 229
JN 1171 02.1171 229
JN 1172 02.1172 229
JN 1201 02.1201 163
JN 1202 02.1202 163
JN 1203 02.1203 163
JN 1204 02.1204 163
JN 1205 02.1205 163
JN 1206 02.1206 163
JN 1801 02.1801 334
JN 1802 02.1802 334
JN 1803 02.1803 334
JN 1804 02.1804 334
JN 1805 02.1805 334
JN 1806 02.1806 334
JN 1807 02.1807 335
JN 1808 02.1808 335
JN 1809 02.1809 335
JN 1810 02.1810 335
JN 1812 02.112L 338
JN 1813 02.113L 338
JN 1814 02.1814 340
JN 1815 02.1815 340
JN 1817 02.1817 207
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James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 1818 02.1818 207
JN 1819 02.1819 341
JN 1820 02.1820 341
JN 1821 02.1821 341
JN 1822 02.1822 341
JN 1823 02.1823 324
JN 1824 02.1824 324
JN 1825 02.1825 324
JN 1826 02.1826 324
JN 1829 02.1829 357
JN 1830 02.1830 357
JN 1832 02.132L 327
JN 1833 02.133L 327
JN 1837 02.1837 357
JN 1838 02.1838 357
JN 8001 02.8001 20
JN 8002 02.8002 20
JN 8003 02.8003 20
JN 8004 02.8004 20
JN 8005 02.8005 20
JN 8007 02.8007 21
JN 8008 02.8008 21
JN 8009 02.8009 79
JN 8010 02.8010 79
JN 8015 02.8015 25
JN 8016 02.8016 25
JN 8017 02.8017 20
JN 8021 02.8021 120
JN 8022 02.8022 120
JN 8023 02.8023 120
JN 8024 02.8024 120
JN 8025 02.8025 118
JN 8026 02.8026 118
JN 8027 02.8027 22
JN 8028 02.8028 22
JN 8029 02.8029 79
JN 8030 02.8030 79
JN 8031 02.8031 377
JN 8032 02.8032 377
JN 8007G 02.807G 21
JN 8008B 02.808B 21
JN 8026K 02.826K 118
JN 913K 02.913K 24

Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
K118 20.K118 371
K209 20.K209 88
K210 20.K210 88
K223 20.K223 281
K226 20.K226 87
K232 20.K232 87
K237 20.K237 87
K239 20.K239 88
K240 20.K240 88
K241 20.K241 88
K242 20.K242 88
K243 20.K243 86
K244 20.K244 86
K245 20.K245 86
K252 20.K252 86
K262 20.K262 87
K263 20.K263 87
K330 20.K330 30
K340 20.K340 30
K356 20.K356 29
K357 20.K357 29
K358 20.K358 28
K359 20.K359 28
K361 20.K361 27
K374 20.K374 30
K380 20.K380 29
K381 20.K381 29
K382 20.K382 28
K383 20.K383 28
K384 20.K384 29
K394 20.K394 30
K398 20.K398 26
K399 20.K399 26
K400 20.K400 234
K401 20.K401 234
K402 20.K402 234
K403 20.K403 234
K404 20.K404 234
K424 20.K424 235
K425 20.K425 235
K438 20.K438 126
K442 20.K442 127
K443 20.K443 127
K444 20.K444 127
K446 20.K446 124
K453 20.K453 124
K465 20.K465 124
K471 20.K471 126
K480 20.K480 125
K481 20.K481 125
K484 20.K484 125
K485 20.K485 125
K493 20.K493 126
K494 20.K494 126
K495 20.K495 126
K497 20.K497 125
K500 20.K500 312
K501 20.K501 308
K502 20.K502 308
K507 20.K507 281
K518 20.K518 279
K519 20.K519 279
K522 20.K522 280
K537 20.K537 280
K539 20.K539 280
K545 20.K545 279
K548 20.K548 279
K549 20.K549 279
K551 20.K551 279
K579 20.K579 281
K588 20.K588 280
K589 20.K589 280
K590 20.K590 281
K591 20.K591 281
K6141 20.6141 309
K624 20.K624 343

Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
K639 20.K639 218
K657 20.K657 219
K677 20.K677 218
K679 20.K679 218
K693 20.K693 218
K710 20.K710 175
K730 20.K730 308
K731 20.K731 308
K732 20.K732 312
K740 20.K740 313
K741 20.K741 313
K742 20.K742 313
K745 20.K745 313
K746 20.K746 313
K755 20.K755 315
K756 20.K756 315
K800 20.K800 377
K813 20.K813 377
K851 20.K851 212
K859 20.K859 316
K885 20.K885 351
K889 20.K889 351
K906 20.K906 195
K907 20.K907 195
K911 20.K911 195
K913 20.K913 195
K3000 20.3000 26
K3001 20.3001 26
K3012 20.3012 31
K3013 20.3013 31
K3014 20.3014 31
K3015 20.3015 31
K4003 20.4003 125
K6104 20.6104 218
K6108 20.6108 218
K6110 20.6110 258
K6111 20.6111 258
K6118 20.6118 219
K6130 20.6130 308
K6131 20.6131 308
K6132 20.6132 309
K6133 20.6133 309
K6140 20.6140 309
KP802 20.0802 317
KP807 20.0807 317
KP808 20.0808 317
KV2106 20.2106 27
KV2107 20.2107 27
KV2115 20.2115 27
KV2206 20.2206 86
KV2207 20.2207 86
KV2306 20.2306 127
KV2307 20.2307 127
KV2315 20.2315 127
PA032 20.P032 174
PA1002 20.1002 176
PA1003 20.1003 176
PA1008 20.1008 173
PA1009 20.1009 173
PA1021 20.1021 174
PA119 20.P119 175
PA154 20.P154 175
PA188 20.P188 175
PA192 20.P192 176
PA232 20.P232 173
PA323 20.P323 234
PA342 20.P342 176
PA358 20.P358 173
PA359 20.P359 173
PA360 20.P360 173
PA4009 20.4009 174
PA4012 20.4012 171
PA4013 20.4013 171
PA4017 20.4017 171
PA438 20.P438 170
PA439 20.P439 170
PA441 20.P441 170
PA442 20.P442 170
PA443 20.P443 171
PA445 20.P445 170
PA476 20.P476 171
PA477 20.P477 171
PA480 20.P480 172
PA481 20.P481 172
PA482 20.P482 172
PA483 20.P483 172
PA578 20.P578 174
WK828 20.K828 348

KiMood
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
KI0147 19.0147 428
KI0202 19.0202 436
KI0234 19.0234 436
KI0507 19.0507 443
KI0809 19.0809 442
KI2004 19.2004 446
KI2006 19.2006 446
KI2007 19.2007 446
KI2008 19.2008 446
KI2010 19.2010 446
KI2020 19.2020 446
KI2021 19.2021 446

Korntex
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
KT100 76.KT10 359
KW01 76.KW01 361
KW02 76.KW02 361
KXASH 76.KASH 356
KXBTIE 76.BTIE 316
KXFJ 76.KXFJ 362
KXFW 76.KXFW 360
KXHK 76.KXHK 316
KXL 76.0KXL 360
KXMF 76.KXMF 361
KXMOTO 76.MOTO 360
KXQQ 76.KXQ1Q 360
KXQQ 76.KXQ2Q 360
KXRJ 76.KXRJ 359
KXTABW 76.TABW 359
KXTIE5 76.TIE5 316

Korntex
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
KXTIE8 76.TIE8 316
KXVR 76.KXVR 361
KXVW 76.KXVW 361
KXWWB 76.KWWB 318
KXX217 76.X217 361
P100 76.P100 359
P100 76.P101 359
PONC 76.PONC 219
RH100 76.RH10 359
X111 76.X111 360

Mantis
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
M01 70.0001 33
M02 70.0002 33
M128 70.0128 128
M130 70.0130 33
M133 70.0133 33
M147 70.0147 34
M193 70.0193 32
M194 70.0194 128
M68 70.0068 32
M69 70.0069 32
M73 70.0073 128
M74 70.0074 128
M91 70.0091 34
M92 70.0092 34
M96 70.0096 34
M99 70.0099 32
MX1 70.00X1 425

Myrtle Beachy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
MB 1 03.0001 400
MB 16 03.0016 394
MB 18 03.0018 401
MB 22 03.0022 403
MB 24 03.0024 400
MB 35 03.0035 400
MB 40 03.0040 402
MB 41 03.0041 402
MB 49 03.0049 396
MB 70 03.0070 399
MB 74 03.0074 423
MB 91 03.0091 399
MB 92 03.0092 399
MB 95 03.0095 397
MB 96 03.0096 402
MB 100 03.0100 423
MB 102 03.0102 425
MB 109 03.0109 423
MB 135 03.0135 396
MB 420 03.0420 370
MB 421 03.0421 370
MB 422 03.0422 370
MB 423 03.0423 370
MB 424 03.0424 370
MB 440 03.0440 370
MB 441 03.0441 370
MB 442 03.0442 370
MB 443 03.0443 370
MB 444 03.0444 370
MB 445 03.0445 370
MB 609 03.0609 399
MB 6111 03.6111 395
MB 6112 03.6112 399
MB 6117 03.6117 401
MB 6118 03.6118 398
MB 6126 03.6126 398
MB 6128 03.6128 398
MB 6155 03.6155 399
MB 6156 03.6156 396
MB 6181 03.6181 394
MB 6183 03.6183 394
MB 6184 03.6184 394
MB 6197 03.6197 396
MB 6205 03.6205 401
MB 6206 03.6206 395
MB 6207 03.6207 397
MB 6212 03.6212 398
MB 6213 03.6213 402
MB 6214 03.6214 401
MB 6215 03.6215 395
MB 6216 03.6216 401
MB 6221 03.6221 394
MB 6225 03.6225 356
MB 6227 03.6227 394
MB 6230 03.6230 395
MB 6234 03.6234 320
MB 6235 03.6235 336
MB 6241 03.6241 153
MB 6244 03.6244 398
MB 6501 03.6501 396
MB 6503 03.6503 424
MB 6524 03.6524 403
MB 6530 03.6530 402
MB 6538 03.6538 400
MB 6541 03.6541 400
MB 6544 03.6544 396
MB 6564 03.6564 404
MB 6574 03.6574 324
MB 6577 03.6577 403
MB 6578 03.6578 403
MB 6580 03.6580 156
MB 6621 03.6621 336
MB 6624 03.6624 397
MB 6625 03.6625 404
MB 6626 03.6626 404
MB 6634 03.6634 397
MB 6635 03.6635 397
MB 6636 03.6636 397
MB 6701 03.6701 404
MB 6705 03.6705 404
MB 7010 03.7010 395
MB 7100 03.7100 414
MB 7102 03.7102 418
MB 7104 03.7104 416
MB 7109 03.7109 418
MB 7112 03.7112 416
MB 7113 03.7113 25
MB 7121 03.7121 339
MB 7122 03.7122 417

Myrtle Beachy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
MB 7125 03.7125 159
MB 7126 03.7126 159
MB 7127 03.7127 416
MB 7128 03.7128 418
MB 7129 03.7129 416
MB 7131 03.7131 416
MB 7132 03.7132 418
MB 7133 03.7133 418
MB 7134 03.7134 414
MB 7135 03.7135 403
MB 7137 03.7137 339
MB 7139 03.7139 415
MB 7143 03.7143 415
MB 7144 03.7144 415
MB 7300 03.7300 419
MB 7300 03.7300 423
MB 7308 03.7308 419
MB 7309 03.7309 418
MB 7317 03.7317 356
MB 7317 03.7317 423
MB 7500 03.7500 415
MB 7501 03.7501 415
MB 7540 03.7540 414
MB 7551 03.7551 415
MB 7580 03.7580 414
MB 7584 03.7584 414
MB 7611 03.7611 419
MB 7925 03.7925 416
MB 7940 03.7940 417
MB 7941 03.7941 417
MB 7947 03.7947 417
MB 7949 03.7949 419
MB 7964 03.7964 417
MB 7984 03.7984 417
MB 7993 03.7993 414
MB 7994 03.7994 419
MB 7995 03.7995 419
MB 9412 03.9412 398

Neoblu
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Alfred Men 24.3176 311
Alfred Women 24.3177 311
Antoine Men 24.3174 311
Antoine Women 24.3175 311
Arthur Men 24.3172 258
Arthur Women 24.3173 258
Balthazar Men 24.3198 282
Balthazar Women 24.3199 282
Blaise Men 24.3182 282
Blaise Women 24.3183 282
Camille 24.3171 312
Constance 24.3168 312
Gabin Men 24.3162 314
Gabin Women 24.3163 314
Gaspard Menp 24.3180 314
Gaspard Womenp 24.3181 314
Gustave Men 24.3178 314
Gustave Women 24.3179 314
Leonard Men 24.3570 35
Leonard Women 24.3571 35
Louis Men 24.3186 35
Louis Women 24.3187 35
Lucas Men 24.3184 35
Lucas Women 24.3185 35
Marcel Men 24.3169 310
Marcel Women 24.3170 310
Marius Men 24.3164 310
Marius Women 24.3165 310
Max Men 24.3166 310
Max Women 24.3167 310
Nelson Men 24.3194 129
Nelson Women 24.3195 129
Nicholas Men 24.3196 129
Nicholas Women 24.3197 129
Octave Men 24.3572 89
Octave Women 24.3573 89
Oscar Men 24.3190 89
Oscar Women 24.3191 89
Owen Men 24.3188 90
Owen Women 24.3189 90
Teddyy 24.3201 316
Teodor 24.3203 316
Theo 24.3202 316
Tom 24.3204 405
Tommyy 24.3200 316

Neutral
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
O13101 77.1301 130
O13301 77.1331 130
O20080 77.2080 90
O22980 77.2280 90
O30001 77.3001 37
O33001 77.3301 131
O60001 77.6001 37
O60002 77.6002 37
O60012 77.6012 36
O61001 77.6101 36
O63001 77.6301 131
O63101 77.6311 130
O63301 77.6331 130
O73501 77.7301 131
O80001 77.8001 37
O80012 77.8012 36
O81001 77.8101 36
O83101 77.8311 130
O83301 77.8331 130

Premier
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
PR125 39.0125 354
PR126 39.0126 354
PR132 39.0132 354
PR133 39.0133 354
PR134 39.0134 354
PR135 39.0135 354
PR136 39.0136 354
PR139 39.0139 354
PR150 39.0150 353
PR151 39.0151 352
PR154 39.0154 352
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Premier
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
PR155 39.0155 353
PR158 39.0158 353
PR200 39.0200 286
PR202 39.0202 286
PR210 39.0210 286
PR212 39.0212 286
PR218 39.0218 284
PR220 39.0220 283
PR238 39.0238 283
PR244 39.0244 287
PR246 39.0246 287
PR250 39.0250 284
PR254 39.0254 285
PR256 39.0256 285
PR300 39.0300 286
PR302 39.0302 286
PR312 39.0312 286
PR318 39.0318 284
PR320 39.0320 283
PR338 39.0338 283
PR344 39.0344 287
PR346 39.0346 287
PR350 39.0350 284
PR354 39.0354 285
PR356 39.0356 285
PR657 39.0657 352
PR698 39.0698 307
PR715 39.0715 286
PR730 39.0730 317
PR740 39.0740 317
PR750 39.0750 317
PR796 39.0796 424
PR797 39.0797 424
PR799 39.0799 425

Promodoro
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
399 40.0399 40
1050 40.1050 38
1051 40.1051 38
1090 40.1090 40
1400 40.1400 39
1425 40.1425 39
1460 40.1460 39
1465 40.1465 38
1505 40.1505 39
1525 40.1525 39
1560 40.1560 39
1565 40.1565 38
1650 40.1650 133
1751 40.1751 133
2111 40.2111 133
2112 40.2112 133
2199 40.2199 132
3005 40.3005 40
3025 40.3025 40
3075 40.3075 344
3077 40.3077 344
3082 40.3082 38
3084 40.3084 423
3086 40.3086 38
3099 40.3099 40
4001 40.4001 91
4005 40.4005 91
4020 40.4020 91
4025 40.4025 91
4400 40.4400 344
4405 40.4405 344
5050 40.5050 133
5077 40.5077 344
5099 40.5099 132
5270 40.5270 345
5275 40.5275 345
5290 40.5290 132
5295 40.5295 132
7700 40.7700 208
7705 40.7705 208
7720 40.7720 208
7725 40.7725 208
7820 40.7820 235
7821 40.7821 235
7850 40.7850 235
7855 40.7855 235
7961 40.7961 196
7965 40.7965 196
7971 40.7971 196
7985 40.7985 196
8005 40.8005 377
FM-D5 40.FMD5 425

QuadraQ
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
QD12Q 51.D012 438
QD550Q 51.D550 431
QD612Q 51.D612 433
QD613Q 51.D613 441
QD615Q 51.D615 433
QD925Q 51.D925 431
QS70Q 51.S070 442
QS77Q 51.S077 442
QX310Q 51.X310 433
QX520Q 51.X520 431
QX550Q 51.X550 442

Result
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R002X 30.002X 436
R018X 30.018X 363
R036X 30.036X 197
R068X 30.068X 220
R093X 30.093X 212
R099X 30.099X 220
R114X 30.114X 197
R115F 30.115F 197
R115M 30.115M 197
R117X 30.117X 362
R118X 30.118X 346
R120X 30.120X 240
R121F 30.121F 236
R121M 30.121X 236
R122F 30.122F 240
R123X 30.123X 240

Result
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R127X 30.127X 348
R128F 30.128F 239
R128M 30.128M 239
R131M 30.131M 240
R189X 30.189X 219
R205X 30.205X 219
R206X 30.206X 219
R207X 30.207X 220
R208X 30.208X 258
R209F 30.209F 239
R209M 30.209M 239
R217X 30.217X 363
R218X 30.218X 363
R220F 30.220F 197
R220M 30.220X 197
R224JY 30.224J 236
R230F 30.230F 236
R230M 30.230M 236
R231F 30.231F 238
R231M 30.231M 238
R232F 30.232F 238
R232M 30.232M 238
R233JY 30.233J 259
R233M 30.233M 259
R236X 30.236X 220
R237X 30.237X 259
R238X 30.238X 259
R239X 30.239X 259
R325F 30.325F 363
R325M 30.325M 363
R326X 30.326X 347
R327X 30.327X 362
R331X 30.331X 363
R400F 30.400F 220
R400M 30.400M 220
R406X 30.406X 240
R409X 30.409X 258
R452X 30.452X 362
R455M 30.455M 346
R476X 30.476X 362
R500X 30.500X 362
R501X 30.501X 358
R502X 30.502X 358
R503X 30.503X 362
R900X 30.900X 237
R901F 30.901F 237
R901M 30.901M 237
R902F 30.902F 237
R902M 30.902M 237
R192F 30.192F 260
R192M 30.192M 260
R193F 30.193F 260
R193M 30.193M 260
R194F 30.194F 260
R194M 30.194M 260
RV001X 30.V01X 424
RV004X 30.V04X 424
RV009X 30.V09X 425
RV015X 30.V15X 425

Result Headwear
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R039X 28.039X 447
R146X 28.146X 420
R368X 28.368X 420
R369X 28.369X 420
R370X 28.370X 420
RC024X 28.024X 406
RC024XP 28.24XP 406
RC027X 28.027X 421
RC028J 28.028J 421
RC028X 28.028X 421
RC029X 28.029X 421
RC031X 28.031X 421
RC033X 28.033X 356
RC034X 28.034X 356
RC044X 28.044X 420
RC046X 28.046X 420
RC080X 28.080X 406
RC081X 28.081X 405
RC082X 28.082X 406
RC083X 28.083X 406
RC084J 28.084J 405
RC084X 28.084X 405
RC085X 28.085X 406
RC089X 28.089X 405
RC090X 28.090X 405
RC930X 28.930X 421

Result Work-Guard
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R071X 30.071X 347
R072X 30.072X 347
R124X 30.124X 346
R300X 30.300X 347
R305X 30.305X 347
R308M 30.308X 345
R309X 30.309X 345
R310X 30.310X 345
R314X 30.314X 348
R339X 30.339X 355
R340X 30.340X 355
R348X 30.348X 355
R349F 30.349F 355
R457X 30.457X 355
R458X 30.458X 355
R470X 30.470X 346
R471X 30.471X 346
R473X 30.473X 346

RTP
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Tempo 145 Kidsp 25.3256 41
Tempo 145 Menp 25.3524 41
Tempo 145 Womenp 25.0255 41
Tempo 185 Menp 25.3270 41
Tempo 185 Womenp 25.3257 41

Russell Workwear
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
001M 12.B01M 348
002M 12.002M 348
010M 12.010M 349
011M 12.011M 349
012M 12.012M 349
013M 12.013M 349
014M 12.014M 349
015M 12.B15M 348
018M 12.018M 349

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
040F 10.040F 242
040M 10.040M 242
041F 10.041F 242
041M 10.041M 242
100M 10.100M 44
103F 10.103F 44
103M 10.103M 44
108B 10.108B 43
108F 10.108F 43
108M 10.108M 43
118F 10.118F 44
118M 10.118M 44
140F 10.140F 243
140M 10.140M 243
141F 10.141F 243
141M 10.141M 243
155B 10.155B 42
155F 10.155F 42
155M 10.155M 42
165B 10.165B 42
165F 10.165F 42
165M 10.165M 42
180B 10.180B 43
180M 10.180M 43
208M 10.208M 138
209M 10.209M 138
215M 10.215M 43
260M 10.260M 136
261F 10.261F 136
261M 10.261M 136
262M 10.262M 134
263F 10.263F 136
263M 10.263M 136
265B 10.265B 134
265F 10.265F 134
265M 10.265M 134
266B 10.266B 135
266F 10.266F 135
266M 10.266M 135
267F 10.267F 135
267M 10.267M 135
270M 10.270M 138
271B 10.271B 134
281F 10.281F 138
281M 10.281M 138
410F 10.410F 241
410M 10.410M 241
430F 10.430F 261
430M 10.430M 261
440F 10.440F 261
440M 10.440M 261
441F 10.441F 261
441M 10.441M 261
508F 10.508F 93
508M 10.508M 93
510F 10.510F 221
510M 10.510M 221
520F 10.520F 241
520M 10.520M 241
539B 10.539B 94
539F 10.539F 94
539M 10.539M 94
565M 10.565M 93
566F 10.566F 93
566M 10.566M 93
567F 10.567F 92
567M 10.567M 92
569F 10.569F 94
569L 10.569L 94
569M 10.569M 94
575B 10.575B 137
575M 10.575M 137
577F 10.577F 92
577M 10.577M 92
599M 10.599M 92
710F 11.710F 305
710M 11.710M 305
715F 11.715F 305
715M 11.715M 305
716M 11.716M 305
717F 11.717F 305
717M 11.717M 305
762B 10.762B 137
762M 10.762M 137
870B 10.870B 198
870F 10.870F 198
870M 10.870M 198
872F 10.872F 199
872M 10.872M 199
874M 10.874M 198
880M 10.880M 199
881M 10.881M 198
883F 10.883F 199

Russell Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
916F 11.916F 294
916M 11.916M 294
917F 11.917F 294
917M 11.917M 294
920M 11.920M 293
922M 11.922M 291
923M 11.923M 291
924F 11.924F 292
924M 11.924M 292
925F 11.925F 293
925M 11.925M 293
926F 11.926F 293
928M 11.928M 293
932F 11.932F 291

Russell Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
932M 11.932M 291
933F 11.933F 291
933M 11.933M 291
934F 11.934F 295
934M 11.934M 295
935F 11.935F 295
935M 11.935M 295
936F 11.936F 292
936M 11.936M 292
937F 11.937F 293
937M 11.937M 293
946F 11.946F 288
946M 11.946M 288
947F 11.947F 289
947M 11.947M 289
956F 11.956F 290
956M 11.956M 290
957F 11.957F 290
957M 11.957M 290
958M 11.958M 290
959M 11.959M 290
960F 11.960F 288
960M 11.960M 288
961F 11.961F 289
961M 11.961M 289
962F 11.962F 294
962M 11.962M 294
963F 11.963F 295
963M 11.963M 295
964M 11.964M 292
966M 11.966M 292
972F 11.972F 288
972M 11.972M 288
973F 11.973F 289
973M 11.973M 289

Seidensticker
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Blouse Office Slim LSL 78.0619 298
Blouse Regular LSLg 78.0604 296
Blouse Regular SSLg 78.0605 298
Blouse Slim LSL 78.0613 296
Blouse Slim SSL 78.0614 298
Shirt Office Regular LSLg 78.2810 298
Shirt Office Shaped LSLp 78.6670 298
Shirt Office Slim LSL 78.0020 299
Shirt Regular LSLg 78.3000 296
Shirt Regular SSLg 78.3001 298
Shirt Shaped LSLp 78.1000 297
Shirt Shaped SSLp 78.1001 299
Shirt Slim LSL 78.5198 297
Shirt Slim SSL 78.6521 299

SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Anfield 25.0210 177
Atoll 100 25.2936 371
Atoll 30 25.1208 371
Atoll 50 25.1209 371
Atoll 70 25.1210 371
Baltimore 25.6040 301
Bambino 25.0583 367
Booster 25.0595 407
Boston 25.6000 302
Brightong 25.7000 300
Brisbane 25.6010 300
Bristol 25.6050 302
Broadwayy 25.7030 301
Buffalo 25.8100 407
Buzz 25.8811 407
Cambridgeg 26.7170 440
Camo Men 25.1188 54
Camo Women 25.1187 54
Camp Noup 25.9030 176
Camp Nou Kidsp 25.9031 176
Cherryy 25.1981 49
Chill 26.2111 429
Comet 25.3574 139
Crusader Kids 25.3580 45
Crusader Men 25.3582 45
Crusader Women 25.3581 45
District 26.1671 429
Eden 25.7015 300
Elite 25.6030 300
Embassyy 25.6020 302
Epicp 25.3564 52
Escapep 25.6070 302
Excess 25.7020 301
Executive 25.6060 301
Expressp 26.7020 432
Fame 26.1674 443
Funkyy 25.1190 50
Funky LSLy 25.2942 50
Gala 25.8010 351
Gala Kids 25.0599 351
Gamma 25.3569 351
Gatsbyy 25.0598 316
Greenwich 25.8020 351
Imperialp 25.1500 47
Imperial Fitp 25.0580 46
Imperial Fit Womenp 25.2080 46
Imperial Kidsp 25.1770 47
Imperial LSL Menp 25.2074 46
Imperial LSL Womenp 25.2075 46
Imperial V Menp 25.2940 46
Imperial V Womenp 25.2941 46
Imperial Womenp 25.1502 47
Island 100 25.9002 371
Island 30 25.8903 371
Island 50 25.9000 371
Island 70 25.9001 371
Jade 25.2944 55
Jamaïca 25.1223 55
Jane 25.1475 55
Jared Men 25.2917 315
Jared Women 25.2918 315
Jules Men 25.1424 315
Jules Women 25.0142 315
Justin 25.1465 55
Lenox 26.1672 436
Long Beachg 25.0594 407
Maeva 25.1703 52
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SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Magma Meng 25.1704 53
Magma Womeng 25.1705 53
Magnum Meng 25.2999 56
Majesticj 25.1425 48
Marbella 26.7180 437
Martin Kids 25.3102 51
Martin Men 25.2855 51
Martin Women 25.2856 51
Maryliny 25.1139 56
Master 25.1155 52
Matelot LSL Kids 25.3101 51
Matelot LSL Men 25.3099 51
Matelot LSL Women 25.3100 51
Melba 25.1406 56
Mercure Pro 25.1721 358
Metropolitanp 25.2079 56
Miles Babyy 25.1401 367
Miles Men 25.1398 50
Miles Women 25.0139 50
Milkyy 25.1119 50
Milky LSLy 25.2943 50
Millenium Men 25.2945 54
Millenium Women 25.2946 54
Miss 25.1386 48
Mistral 25.4600 222
Mixed Men 25.1182 53
Mixed Women 25.1181 53
Moka 25.0579 55
Monarch 25.1420 48
Moon 25.1388 52
Mosquitoq 25.1975 366
Motion 25.3098 56
Ness 25.5600 201
New Supremep 25.3250 140
Nordic 25.5550 201
Norman Men 25.2093 200
Norman Women 25.2094 200
North 25.5500 200
North Kids 25.0589 200
North Women 25.5450 200
Norwayy 25.5100 201
Nova Men 25.0586 201
Nova Women 25.0587 201
Organic Bambinog 25.1192 367
Paname Men 25.2081 98
Paname Women 25.2082 98
Pasadena Men 25.0577 98
Pasadena Women 25.0578 98
Passion 25.1338 95
Patriot 25.0576 99
Patriot Women 25.1407 99
Peninsula 100 25.3097 371
Peninsula 50 25.3095 371
Peninsula 70 25.3096 371
Peoplep 25.1310 95
Perfect LSL Men 25.2087 96
Perfect LSL Women 25.2083 96
Perfect Men 25.1134 96
Perfect Women 25.1135 96
Performer Men 25.1199 178
Performer Women 25.1198 178
Phoenix Men 25.1708 97
Phoenix Women 25.1709 97
Pioneer Kids 25.3578 45
Pioneer Men 25.3565 45
Pioneer Women 25.3579 45
Planet Men 25.3566 96
Planet Women 25.3575 96
Podium 25.1317 97
Portland Men 25.0574 99
Portland Women 25.0575 99
Prescott Men 25.1377 98
Prescott Women 25.1376 98
Prime Men 25.0571 97
Prime Women 25.0573 97
Prince 25.1369 99
Race BW Men 25.2887 246
Race BW Women 25.2888 246
Race Men 25.1195 246
Race Women 25.1194 246
Rallye Meny 25.6601 245
Rallye Womeny 25.6801 245
Ralphp 25.2757 223
Ray Meny 25.1620 262
Ray Womeny 25.1621 262
Rebel 25.1616 223
Regentg 25.1380 49
Regent Fitg 25.0553 48
Regent Fit Kidsg 25.1183 48
Regent Kidsg 25.1970 49
Regent Womeng 25.1825 49
Relax 25.4660 245
Replay Kidsp y 25.6603 244
Replay Menp y 25.6602 244
Replay Womenp y 25.6802 244
Ride Men 25.1193 262
Ride Women 25.1170 262
Rider 26.7010 432
Rider Kids 26.0101 432
Rock Men 25.4661 244
Rock Women 25.4681 244
Roxyy 25.4680 245
Sandyy 25.1689 177
Scott 25.4730 141
Seattle 25.2998 141
Seven Men 25.4780 142
Seven Women 25.4790 142
Sherpap 25.0584 141
Shift 25.1618 222
Shore 25.1169 222
Signal Prog 25.1722 358
Silver 25.4770 141
Skate 25.1171 222
Slam 25.3251 140
Slam Kids 25.3255 140
Snake 25.7101 140
Soda 25.4740 142
Soul Men 25.4690 142
Soul Women 25.4710 142
Spacep 25.3567 139
Spiderp 25.1168 140
Sportyp y 25.1939 178

SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Sporty Kidsp y 25.1166 178
Sporty Womenp y 25.1159 178
Spring IIp g 25.1362 95
Sprintp 25.2995 178
Stellar 25.3568 139
Stellar Kids 25.3576 139
Sublima 25.1775 53
Sullyy 25.2990 141
Summer II 25.1342 95
Summer Kids II 25.1345 95
Sundae 25.4720 142
Sunnyy 25.8110 407
Sunny Kidsy 25.8111 407
Supremep 25.1178 140
Surf 25.2000 222
Surf Kids 25.2300 222
Sydney Meny y 25.1414 177
Sydney Womeny y 25.0141 177
Turbo 25.1652 209
Urban 26.7060 428
Victoryy 25.1150 48
Viperp 25.5900 262
Voyagery g 26.7100 442
Warm 25.4002 262
Week-End 26.7090 442
Wild 25.3630 223
Winner 25.4001 223
Winter II 25.1353 97

Spirop
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
RC086X 29.086X 180
S177F 29.177F 180
S177M 29.177M 180
S245F 29.245F 180
S245M 29.245M 180
S266X 29.266X 180
S268F 29.268F 181
S268M 29.268M 181
S274F 29.274F 179
S277F 29.277F 181
S277M 29.277M 181
S284F 29.284F 179
S287J 29.287J 179
S287X 29.287X 179
S288X 29.288X 179

Stedman
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Active 140 Crew Neck 05.8400 184
Active 140 Raglan Womeng 05.8500 184
Biker Jacket Men 05.5250 221
Biker Jacket Women 05.5350 221
Classic Fit Women 05.2600 58
Classic Kids 05.2200 58
Classic Unisex 05.2000 58
Classic V-Neck Men 05.2300 57
Classic-T Organic Unisexg 05.2020 58
Comfort 185 Men 05.2100 57
Comfort 185 Women 05.2160 57
Cotton Touch Men 05.8600 184
Cotton Touch Women 05.8700 184
Crew Neck T „Ben“„ 05.9000 61
Crew Neck T „Claire“„ 05.9700 62
Crew Neck T „Clive“„ 05.9600 62
Crew Neck T „Megan“„ g 05.9120 61
Crew Neck T „Morgan“„ g 05.9020 61
Deep V-Neck T „Dean“p „ 05.9690 61
Fleece Jacke Hero Men 05.5860 210
Fleece Jacke Hero Women 05.5960 210
Fleece Jacket Men 05.5030 202
Fleece Jacket Men 05.5040 211
Fleece Jacket Women 05.5100 202
Fleece Jacket Women 05.5120 211
Henley T „Sharon“y „ 05.9530 59
Henley T „Shawn“y „ 05.9430 59
Intense Tech Men 05.8020 184
Intense Tech Women 05.8120 184
Knit Fleece Jacket Men 05.5850 209
Knit Fleece Jacket Women 05.5950 209
Knit Sweater Men 05.9080 143
Knit Sweater Women 05.9180 143
Melange Fleece Jacketg 05.5060 210
Organic Crew Neck T „James“g „ 05.9200 60
Organic Crew Neck T „Janet“g „ 05.9300 60
Organic Kids „Jamie“g „ 05.9370 60
Organic V-Neck T „James“g „ 05.9210 60
Organic V-Neck T „Janet“g „ 05.9310 60
Padded Jacket Men 05.5200 263
Padded Jacket Women 05.5300 263
Polo „Hanna“„ 05.9150 100
Polo „Henry“„ y 05.9050 100
Polo Men 05.3000 100
Polo Women 05.3100 100
Scuba Jacket Men 05.5840 144
Scuba Jacket Women 05.5940 144
Seamless Jacket Men 05.8820 183
Seamless Jacket Women 05.8920 183
Seamless Raglan Flow Meng 05.8810 183
Seamless Raglan Flow Womeng 05.8910 183
Seamless Raglan Meng 05.8800 183
Seamless Raglan Womeng 05.8900 183
Slub T „Sharon“„ 05.9500 59
Slub T „Shawn“„ 05.9400 59
Sports Brap 05.8330 185
Sports Tightsp g 05.8320 185
Sports-T Kidsp 05.8170 185
Sports-T Menp 05.8000 185
Sports-T Move Menp 05.8830 182
Sports-T Move Womenp 05.8930 182
Sports-T Race Menp 05.8850 182
Sports-T Race Womenp 05.8950 182
Sports-T Reflect Menp 05.8840 182
Sports-T Reflect Womenp 05.8940 182
Sports-T Womenp 05.8100 185
Sweat Hoodie Unisex 05.5600 143
Sweat Jacket Men 05.5610 143
Sweat Jacket Women 05.5710 143
Sweatshirt 05.5620 144
Tank Topp 05.2810 57
Unisex Hoodyy 05.4200 144
V-Neck T „Ben“„ 05.9010 61

Stedman
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
V-Neck T „Claire“ 05.9710 62
V-Neck T „Claire“ LSL 05.9720 62
V-Neck T „Clive“ 05.9610 62
V-Neck T „Megan“g 05.9130 61

Tee Jaysy
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
145 18.0145 101
146 18.0146 103
401 18.0401 66
450 18.0450 67
455 18.0455 67
460 18.0460 67
520 18.0520 67
530 18.0530 66
580 18.0580 67
590 18.0590 66
1100 18.1100 63
1100B 18.110B 63
1200 18.1200 101
1400 18.1400 103
1401 18.1401 103
1405 18.1405 101
1406 18.1406 103
1407 18.1407 102
1408 18.1408 102
1409 18.1409 103
1410 18.1410 102
1412 18.1412 102
1440 18.1440 101
1441 18.1441 101
2400 18.2400 102
4000 18.4000 303
4001 18.4001 303
4002 18.4002 304
4003 18.4003 304
4020 18.4020 303
4021 18.4021 303
4025 18.4025 303
5000 18.5000 64
5001 18.5001 64
5004 18.5004 64
5005 18.5005 64
5050 18.5050 63
5060 18.5060 66
5061 18.5061 66
5062 18.5062 64
5063 18.5063 64
5070 18.5070 63
5072 18.5072 63
5100 18.5100 145
5102 18.5102 145
5400 18.5400 147
5402 18.5402 147
5425 18.5425 147
5429 18.5429 147
5430 18.5430 145
5431 18.5431 145
5432 18.5432 147
5435 18.5435 145
5436 18.5436 145
5438 18.5438 147
5600 18.5600 146
5601 18.5601 146
5602 18.5602 146
5603 18.5603 146
5606 18.5606 146
6000 18.6000 304
6001 18.6001 304
6005 18.6005 304
7010 18.7010 186
7011 18.7011 186
7020 18.7020 187
7021 18.7021 187
7100 18.7100 187
7200 18.7200 186
7201 18.7201 186
8000 18.8000 65
8005 18.8005 65
8006 18.8006 65
8007 18.8007 65
8050 18.8050 65
9160 18.9160 202
9170 18.9170 202
9510 18.9510 247
9511 18.9511 247
9514 18.9514 247
9515 18.9515 247
9600 18.9600 224
9601 18.9601 224
9604 18.9604 224
9605 18.9605 224
9606 18.9606 225
9608 18.9608 225
9609 18.9609 225
9610 18.9610 264
9611 18.9611 264
9615 18.9615 211
9616 18.9616 211
9624 18.9624 265
9625 18.9625 265
9626 18.9626 265
9628 18.9628 265
9629 18.9629 265
9630 18.9630 264
9631 18.9631 264
9632 18.9632 264
9633 18.9633 264
9650 18.9650 224
9651 18.9651 224
9660 18.9660 263
9661 18.9661 263
9670 18.9670 225

The One Towellingg
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Apronp 48.1048 350
Baby Bathrobey 48.1007 376
Baby Biby 48.1000 366
Baby Ponchoy 48.1008 366
Baby Towely 48.1009 366
Bamboo 50 48.1034 372

The One Towellingg
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Bamboo 70 48.1035 372
Bathmat 80 48.1047 375
Bathrobe 48.1011 376
Bathrobe hooded 48.1021 376
Bistro 60 48.1053 350
Bistro 90 48.1052 350
Classic 100 48.1001 373
Classic 210 48.1002 373
Classic 50 48.1005 373
Classic 70 48.1006 373
Deluxe 100 48.1014 373
Deluxe 50 48.1015 373
Deluxe 70 48.1017 373
Golf 48.1018 372
Guest 30x30 48.1004 372
Guest 30x50 48.1003 372
Hamam Bagg 48.1057 374
Hamam Bathrobe 48.1012 376
Hamam Marine 48.1046 374
Hamam Season 48.1058 374
Hamam Sultan 48.1019 374
Hamam Terryy 48.1020 374
Hotel 30 48.1036 375
Hotel 50 48.1037 375
Hotel 70 48.1038 375
Kids Bathrobe 48.1013 376
Luxury Hotel 30y 48.1039 375
Luxury Hotel 50y 48.1040 375
Luxury Hotel 70y 48.1041 375
Organic 100g 48.1085 373
Organic 50g 48.1082 373
Organic 70g 48.1083 373
Organic Bathrobeg 48.1084 376
Organic Guest 30g 48.1081 373
Organic Washclothg 48.1080 373
Oven Glove 48.1051 350
Pot holder 48.1050 350
Print 50 48.1022 372
Print 70 48.1023 372
Salon Towel 45 48.1025 373
Slipperspp 48.1026 375
Sportp 48.1027 372
Towel Stripep 48.1056 374
Velour Bathrobe 48.1043 376
Waffle Bathrobe 48.1044 376
Waffle Towel 100 48.1045 373
Washcloth 48.1031 372

Tradition
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Changeable Chest Shieldg 60.3000 189
Leather Trousers long/meng/ 60.3001 189
Leather Trousers long/womeng/ 60.3207 189
Leather Trousers short/men/ 60.3101 189
Leather Trousers short/women/ 60.3203 189

Westford Mill
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
W101 50.0101 434
W101C 50.101C 434
W101S 50.101S 434
W103 50.0103 434
W104 50.0104 435
W107 50.0107 434
W108 50.0108 435
W110 50.0110 429
W115 50.0115 428
W118 50.0118 429
W125 50.0125 435
W180 50.0180 435
W201 50.0201 435
W210 50.0210 429
W225 50.0225 435
W260 50.0260 428
W261 50.0261 435
W407 50.0407 437
W408 50.0408 436
W415 50.0415 429
W422 50.0422 437
W427 50.0427 436
W447 50.0447 437
W530 50.0530 443
W540 50.0540 443
W544 50.0544 443
W623 50.0623 435
W671 50.0671 436
W680 50.0680 437
W710 50.0710 350
W801 50.0801 435
W810 50.0810 428
W820 50.0820 443

Extras
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Cotton Bagg 80.0200 434
Long Cotton Bagg g 80.0201 434



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) 74 80 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 3-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15
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 3XS XXS 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 RESULT

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.


