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ATLANTIS
• Authorised Economic Operator (AEO)
• By your side project
• vlastní etický kodex
• Italian code for responsible payments
• NFC Technology (ATLANTIS CONNECT) - několik artiklů
• OEKO-TEX®-Standard 100 - několik artiklů
• SA8000
• SEDEX

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

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

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

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

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

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

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

HALFAR
• B.A.U.M. e.V. Member
• BSCI
• Company‘s (JCK Holding) Quality System
• DIN ISO 9001:2015 and DIN ISO 14001:2015 Quality Ma-

nagement Certification
• Energieeffizienz-Netzwerk OWL Member
• Ökoprofit-Netz NRW

HRM
• FAIR4ALL
• Oeko-Tex Standard 100 – všechny artikly

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

815K
• Organic Content Standard (OCS) 100/OCS Blended: Artikel:

8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8007, 8007G, 8008, 8008B,
8009, 8010, 8015, 8016, 8017, 8021, 8022, 8023, 8024,
8025, 8026, 8026K, 8027, 8028, 8029, 8030, 8031, 8032,
7113, 7312, 7135, JN 873, JN 874

• Oeko-Tex Standard 100 - James & Nicholson: všechny artikly, 
Myrtle Beach: několik artiklů

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

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

KORNTEX 
• EN ISO 20471:2013 – artikl: KXMF, KXVR, KXVW, KX217,

KXFJ
• EN 1150 – artikl: KW01
• ISO 9001 Quality Management Certification

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

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

M68, M130, M91, M92, M96, M99, BZ02, BZ10, BZ30,
BZ46, BZ47, M133, M135, M147, M193, M194

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

•  Vlastní kodex chování

PREMIER
•  BSCI
•  Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly s výjimkou vazeb
•  WRAP

PROMODORO
•  Oeko-Tex Standard 100 – několik artiklů  
•  WRAP
•  ISO 9001, ISO 14001 Quality Management Certification
•  OHSAS 18001 Standard
•  C-TPAT
•  Think Green Initiative
•  Textile Exchange

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

342M, 344X, 347X, 348X, 349F, 457X, 458X
•  EN ISO 20471:2013 – artikl: 18X, 117X, 200X, 217X, 218X,

325F, 325M, 327X, 331X
• NCWA (National Children’s Wear Association) 
• REMA (Retro-reflective Manufacturers Association)
• SEDEX

RUSSELL
• AMFORI BSCI
• Company‘s (Russell) Code of Conduct
• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly
• Organic Content Standard (OCS) 100: artikl: 108F, 108M
• WRAP

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

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

Certification
•  Oeko-Tex Standard 100 - několik artiklů
•  Sustainable Apparel Coalition (SAC)
•  SOL'S Commitment Charter

STEDMAN
• BSCI
•  Company‘s (Stedman) Code of Conduct
•  Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly až do 5250, 5350
•  Organic Content Standard 100 – artikl: 2020, 9370, 9310, 

9300, 9210, 9200

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

THE ONE TOWELLING
•  AMFORI BSCI
•  Oeko-Tex Standard 100 – všechny artikly 

WESTFORD MILL, BAGBASE, QUADRAQ
•  Company‘s (Westford Mill) Ethical Policy
•  FAIRTRADE cotton – artikl: W464, W623, W671
•  Organic Content Standard 100 – artikl: W118, W180, W260,

W261, W801, W810, W820, W821, W825
• Prohlášení o shodě
• Směrnice o obecné bezpečnosti výrobku
• Vlastní Anti-Slavery Statement
• Westford Mill: 1% for the Planet Member

Certifikace/standardy/členství/iniciativy našich dodavatelů



new
brand

new

Piktogramy

4 nové značky

nové produkty 2019

nových barev u stávajících produktů

Top prodejné výrobky

K dostání pro pány, dámy i děti

Gramáž materiálu: artikly z tričkoviny od 180g/m² jako těžká gramáž, pola od 200g/m², mikiny a fleece od 300g/m² (heavy)

Lze prát na 60°

Lze prát na 95°

Neutrální velikostní etiketa (etiketa se značkou) za krkem

Česaná bavlna - Před předením jsou odstraněna  třepící se vlákna, proto je látka vysoce kvalitní, jemná, pevná. S rovnoměrným povrchem.

Hladký úplet, typický pro užití na trička, s rozdílným povrchem uvnitř a vně, ideální k potisku.

French terry – vnitřní strana není česaná, mikina není tak měkká a hřejivá, zato má ale lepší tvar

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

Popelín bavlna – čistá bavlna nebo s malým obsahem elastanu (streč)

Popelín – mix – odolný díky směsi bavlny a polyesteru

tkaná látka, napříč běžící vazba vláken, nejznámější použití u džínoviny, je odolná, poddajná a teplá na dotek

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

Membrána – různé druhy membrán mají různé funkce (voděodolnost, větruvzdornost, nepropustnost, odvádění potu, prodyšnost atd.) Většinou nabízejí membrány 
kombinaci několika vlastností či funkcí. 

zimní produkty

Zip k přístupu pro branding

voděvzdorný – od vodního sloupce 800 mm mohou být materiály označeny jako voděvzdorné. Vodní sloupec označuje stupeň nepropustnosti. Čím vyšší hodnota, 
tím nepropustnější materiál. Skutečnou nepromokavost v dešti po delší čas zajistí speciálně zabezpečené stehy. Pouze takové výrobky mohou být označeny jako 
nepromokavé



Lexikon textilu – látky a materiály od A do Z

Bavlna je přírodní vlákno , má vynikající vlastnost - vysokou savost , příjemný dotek, výborná barevnost

Bird Eye Síťovina  se zvláštním vzhledem, velmi lehký a pružný materiál.

Broušená bavlna při broušení látky se otevřené konce vláken lehce roztřepí, což způsobí měkčí omak

Částečně česaná bavlna Místo 3 česacích strojů je použit jeden. Výsledkem je mezistupeň mezi nečesanou a česanou bavlnou.

Chino bavlna twill-bavlna - látka v keprové vazbě s diagonální strukturou

CoolMax® Registrovaná ochranná známka. Polyesterová vlákna odvádí vlhkost, která se vytváří pocením,  velmi rychle na povrch. Vlastnosti: 
rychleschnoucí, prodyšné, lehké, měkké.

Cordura® registrovaná známka, vlákna z polyamidu, vlastnosti: robustní, pevná v trhu, strukturovanější než běžný nylon, vodoodpudivá a rychle-
schnoucí látka

Elastan syntetické vlákno, používá se v menším rozsahu za účelem získání pružnosti a stability tvaru výrobku

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. Vlastnosti: vysoká hustota, odolný vůči tlaku, pružný, trvanlivý, absor-
bční, vlhkost odpuzující, výborná izolace

Fleece Střižený velur z polyesteru, měkký sametový dotek, příjemý na kůži, vyská tepelná izolace při nízké gramáži, vodoodpudivý materiál.

Fleece s hladkou vnější stranou ideální pro možnosti brandingu díky hladkému povrchu, uvnitř měkký, hřejivý materál

Froté toto bavlněné tkanivo je typická látka pro ručníky. Charakteristická jsou malá očka po obou stranách látky. Vlastnosti: měkký, objemný,
dobře savý materiál

Full Feeder systém tkaní umožňuje rovnoměrné rozdělení elastanu po celkové ploše tkaniny, postará se tak o jemný a hladký povrch a lepší stabilitu

Interlock Velmi hladký a kompaktní povrch, vysoká kvalita, dobrá odolnost, stabilita při praní, vnitřní i vnější strana má stejný vzhled.

Jacquard vzorovaná látka, vzorování vzniká použitím různých přízí při tkaní nebo pletení, používá se často pro vsadky

Juta lýková vlákna, která se získávají z hrubé vlákniny stonku rostliny juty. Vlastnosti: odolná proti roztržení, dobře barvitelná, vysoká 
pevnost v tahu, specifický zápach

(LKW) Plachta látka z umělého vlákna s dlouhou životností, velice odolná proti roztržení a proti vlivům počasí

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.

Mikropolyester Zvláště jemná struktura polyesterových vláken, výrazná stálost tvaru, propouštějící vodní páry, rychleschnoucí, větruodolný, odvádějící 
vodu od těla.

Mikrovlákno nadřazený pojem pro látky z obzvlášť tenkých, jemných vláken, tloušťka vláken maximálně 1 dtex, většinou jsou vyrobeny z polyesteru,
polyakrylu nebo polyamidu, oblíbené pro sportovní zboží, vlastnosti: odolné proti zátrhům, stálý tvar, měkké, savé, prodyšné, rychle
schnoucí, větruvzdorné, vodoodpudivé

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

Piqué Klasický materiál na polokošile, tkaná látka, strukturovaný reliéf látky, povrch zrnitý nebo připomínající vafle.

Plátno Tkaná bavlna, identická přední a zadní strana, široce využíván pro tašky. Vlastnosti: silné, robustní, prodyšné, vodě a větru odolné.



Lexikon textilu – látky a materiály od A do Z

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. Vlastnosti: 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

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

Sherpa Fleece těžká, tlustá, měkká a hřejivá látka z polyesteru, často se používá jako hřejivá podšívka

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.

Taffeta tkanina v plátnové vazbě, výroba zpravidla ze syntetických vláken, vlastnosti: hladká, pevná látka, rychle schnoucí, vodoodpudivá,
prodyšná, nepropouští peří

Taslan lehká, vodoodpudivá, prodyšná nylonová látka regulující vlhkost s dlouhou životností

Tencel chráněná značka, vlákno lyocell, vyráběno ze dřeva velmi šetrnou ekologickou technologií, extrémně hladký povrch, příjemný na dotek,
vhodné i pro alergiky, snížená mačkavost

Thinsulate™ látka z mikrovlákna vyvinutá společností 3M, vyráběná nejčastěji z polyesteru, přesvědčí dobrou izolací, materiál díky vysoké hustotě 
drží teplo i při chladném počasí, proto se používá často jako vložka nebo pro čepice a rukavice, vlastnosti: dobrá tepelná izolace, odpu-
zuje vlhkost, prodyšná, nízká hmotnosti, snadná péče

Triblend tento efekt vzniká použitím 3 různých přízí

Viskóza Umělé vláknona přírodní bázi (celulóza), často označováno jako umělé hedvábí, příjemné na pokožku, držící tvar, velmi kompaktní 
vzhled, vhodné pro barvení a potisk.

Vzor rybí kosti příbuzný typ tkaní jako Twill, diagonální vzor vlákna, který připomíná rybí kost, je rychleschnoucí, snadná na žehlení, hustá tkanina 
často používaná pro business a casual typ košil

Walk froté (valchované froté) látka z jemných jednoduchých vláken. Díky speciální úpravě jsou vlákna překroucena a vzájemně propletena, čímž získá látka ab-
normální savost a odolnost proti vytržení a vytažení vláken.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0790 James & 
Nicholson | JN 790
Pánské heavy tričko
180g/m², 100% bavla, single jersey
Kulatý výstřih, elastický lem, odtr-
hávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 10 € 4,80/Kč 125,-

02.0789 James & 
Nicholson | JN 789
Dámské heavy tričko
180g/m², 100% bavla, single jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
elastický lem, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 4,80/Kč 125,-

02.0746 James & 
Nicholson | JN 746
Dámské tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih, 
elastický lem, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 4,-/Kč 105,-

02.0797 James & 
Nicholson | JN 797
Pánské tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Kulatý výstřih, manžety s elastenem,
odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 10 € 4,-/Kč 105,-

02.0744 James & 
Nicholson | JN 744
Dívčí tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih, 
elastický lem, odtrhávací štítek
 XS          S          M          L         

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

XL XXL
146/152   158/164

100 10 € 3,50/Kč 90,-

02.0745 James & 
Nicholson | JN 745
Chlapecké tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Kulatý výstřih, elastický lem, odtr-
hávací štítek
 XS          S          M          L         

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

XL XXL
146/152   158/164

100 10 € 3,50/Kč 90,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0792 James & 
Nicholson | JN 792
Pánské piqué polo
180g/m², 100% bavla
Pletený límeček a manžety na
rukávech, 3 knofl íky tón v tónu,
odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 10 € 8,30/Kč 215,-

02.0791 James & 
Nicholson | JN 791
Dámské piqué polo
180g/m², 100% bavla
Projmutý střih, pletený límeček a
manžety na rukávech, 3 knofl íky tón 
v tónu, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,30/Kč 215,-

02.0794 James & 
Nicholson | JN 794
Pánská raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Kulatý výstřih, elastické manžety na 
rukávech a lemovce u krku, zdrsně-
ný uvnitř, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5 € 12,20/Kč 315,-

02.0793 James & 
Nicholson | JN 793
Dámská raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
elastické manžety na rukávech a
lemovka u krku, zdrsněný uvnitř, 
odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 12,20/Kč 315,-

02.0796 James & 
Nicholson | JN 796
Pánská mikina skapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Dvouvrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, manžety a lemovka u krku
s elastenem, klokaní kapsa, zdrsně-
ná uvnitř, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5 € 16,60/Kč 430,-

02.0795 James & 
Nicholson | JN 795
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce projmutý střih,  dvouvrstvá 
kapuce se stahovací šňůrkou, man-
žety a lemovka u krku s elastenem,
klokaní kapsa, zdrsněná uvnitř,
odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 16,60/Kč 430,-

02.796K James & 
Nicholson | JN 796K
Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester; Dvouvrstvá kapuce, man-
žety a lemovka u krku s elastenem,
klokaní kapsa, zdrsněná uvnitř,
odtrhávací štítek
  XS          S          M          L        
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL        XXL
146/152   158/164

30 5 € 12,20/Kč 315,-
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T-Shirts

< Promodoro 40.1525 – S. 39      ^ James & Nicholson 02.0790 & 02.0789 – S. 27

Top fakta:
1. Trička jsou stále top reklamním artiklem a široký výběr tohoto sortimentu nejobjednávanější kate-

gorií z celého katalogu 

2. 20% jsou novinky v katalogu, 53% produktů se prodává 3 a více let.

3. Single Jersey je stále na špici v této kategorii.

4. Kolem 60% našich triček je vyrobeno z čisté bavlny.

5.  7 značek nabízí celkem 45 artiklů z bio-bavlny. Bio tím představuje 14% našeho sortimentu 
triček.

6. 36% triček je vyrobeno z česané bavlny, jen 9% nabízí podíl strečové složky.



0111.0.00303T T 
B&C || #E#E191900

0101.0.00404T T 
B&&&&C C || #E#E19190 0 /wwwwomommommmen

0101011..0.000707T T T
BB&&&CCC C |||| #E#E19190 0 LSLSSLL

01.0008T 
B&B&B&B&B&&C | #E19999000 LSLL LL /wwommmmmo enenenenen

40 colours40 Farbennl urb40 Farben40 colours40 colou40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 colour040 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

40 coloursnn40 Farben40 colours40 co40 Farben40 Farben40 Farben40 Farbenarevre40 colourscolou0 colou40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

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

01.003T 
B&C | #E190
Heavy tričko
185g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Inovovaný a vylepšený model k
Exact 190 ( artikl 01.0004), proj-
mutý střih, kulatá pletenina, dvakrát
vázaná, úzký žebrovaný lem, pásek
kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,45/Kč 140,-

01.004T 
B&C | #E190 /women
Dámské Heavy tričko
185g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Inovovaný a vylepšený model
k Exact 190 /women ( artikl
01.0040), projmutý střih, úzký
žebrovaný lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,45/Kč 140,-

01.007T 
B&C | #E190 LSL
Heavy tričko dlouhý rukáv
185g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, Single
Jersey, sport grey: 85% bavlna,
15% viskóza
Inovovaný a vylepšený model k
Exact 190 LSL (artikl: 01.0005),
klasický rovný střih, kulatá pleteni-
na, úzký kulatý výstřih z žebrování,
pásek kolem krku, saténový label
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 10,10/Kč 265,-

01.008T B&C 
#E190 LSL /women
Dámské heavy tričko dlouhý
rukáv
185g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, Single
Jersey, sport grey: 85% bavlna,
15% viskóza
Úzký kulatý výstřih z žebrování,
pásek kolem krku, saténový label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 10,10/Kč 265,-

new

white*

black*

used black

dark grey

urban khaki

sport grey*

pacifi c grey

ash

natural

sand

chocolate

brown

bottle green

kelly green

orchid green

solar yellow

pixel lime

gold

apricot

orange

sunset orange

urban orange

fi re red

red*

orchid pink

sorbet

burgundy

urban purple

radiant purple

millennial lilac

sky blue

atoll

stone blue

royal blue*

cobalt blue

navy*

urban navy

diva blue

swimming pool

millennial mint

white*

black*

dark grey

sport grey*

urban orange

red*

burgundy

urban purple

royal blue*

navy*
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01.001T
B&C | #E150

01.002T
&C | #E150 /w/w/w/womomenenB&B&&

01.00000050505T T T
B&C | #E#E#E15151500 0 LSLSSLSSSL

0101.0.00006060 T 
B&&CCCC |||| ###E#E## 15150 LSLLL /w/wwwomomomomomeeene

40 coloursnn40 Farben40 colours40 colou40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 colour0 colo40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

arben40 colours40 Farbenn40 b0 co0 Farben40 Farben40 Farbenarbe4440 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben Farbe0 Farbe40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

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

01.001T 
B&C | #E150
Tričko
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Inovovaný a vylepšený model k
Exact 150 ( artikl 01.0002), proj-
mutý střih, kulatá pletenina, dvakrát
vázaná, úzký žebrovaný lem, pásek
kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,90/Kč 125,-

01.002T 
B&C | #E150 /women
Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Inovovaný a vylepšený model k
Women-Only ( artikl 01.0012), 
projmutý střih, úzký žebrovaný lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,90/Kč 125,-

01.005T 
B&C | #E150 LSL
Tričko dlouhý rukáv
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, Single
Jersey, sport grey: 85% bavlna,
15% viskóza
Inovovaný a vylepšený model k
Exact 150 LSL (artikl: 01.0003),
klasický rovný střih, kulatá pleteni-
na, úzký kulatý výstřih z žebrování,
pásek kolem krku, saténový label
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 7,-/Kč 180,-

01.006T B&C 
#E150 LSL /women
Dámské tričko dlouhý rukáv
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, Single
Jersey, sport grey: 85% bavlna,
15% viskóza
Inovovaný a vylepšený model k
Women-Only dlouhý rukáv (artikl: 
01.0013), úzký kulatý výstřih z
žebrování, saténový label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 7,-/Kč 180,-

new

white*

black*

urban black

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

urban navy*

diva blue

real turquoise

turquoise

white*

black*

dark grey

sport grey*

bear brown

urban khaki

bottle green

orange

red*

millennial pink

royal blue*

navy*
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01.000006 6 
B&C | Exaacaca t t V-V-NeNeckckckk

01.000200 0
B&C | AAAthletic Movvvee

01.0005
B&C | Exact 11911 0 LSL

01.7085
B&C | DNM PlPllP ug In //meenee

01111.7185
B&CCC C | DNM  Plug IIIIn /womeene

01.000003
B&C | Exaacaa t 150 LSLLLLL

kann beim Waschen 

sblutenmay bleed during 
beim Wasche
b im Wa

washingmay bleed during
eed du

washingashinbblutebkann beim Waschen
kann beim Waschen 
kann beim Waschen
may bleed during
may bleed during

kann beim Waschen
kann beim Wasche
kann beim Wasche
kann beim Wasche
may bleed during

eed dubleed dur
nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasche
nn beim Wasch
nn beim Wasche
nn beim Wasch
nn beim Wasch

aaawwausauauau ntennggtenenenenbl telwashingashinashinashinusbluteusbluteusbluteusblutesblutesblutesblute

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

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

100 10 € 5,10/Kč 135,-

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

100 10 € 6,30/Kč 165,-

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

50 10  € 10,10/Kč 265,-

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

25 5 € 13,-/Kč 335,-

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

25 5  € 13,-/Kč 335,-

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

50 10  € 7,-/Kč 180,-
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navy

white

black

sport grey

red

royal blue

navy

white*

black*

dark grey

sport grey

brown

deep red*

royal blue

navy*

grey clash

rusty clash

blue clash

grey clash

rusty clash

blue clash

white*

black*

dark grey

sport grey

ash

bottle green

red*

atoll

royal blue

navy*

T-
Sh

irt
s

B&
C



001.0000044
B&&C | Exaacact t 19199000

01.03010
C | Exact t 199990 0 0 //k/kididididssssB&C

01.0002 
B&C | Exact 150

0111.003030000
B&C ||| ExExacact 1515000 00 0 /k/kkididss

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

01.0004 
B&C | Exact 190
Tričko
185g/m², 100% předepraná
bavlna, žerzej
inovovaný a zdokonalený model
#E190 (artikl: 01.003T) k dostání 
ve 40 barvách, tubusový střih,
1x1 rib dvouvrstvý lem u krku s
elastanem
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,45/Kč 140,-

01.0301 
B&C | Exact 190 /kids
Dětské tričko
185g/m², 100% předepraná česaná
bavlna, hladký úplet
pohodlný střih bez bočních švů,
dvojitý lem výstřihu z 1x1 žebrové-
ho úpletu s elastanem
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116  122/128   134/140   146/152

100 10 € 4,50/Kč 120,-

01.0002 
B&C | Exact 150
Tričko
145g/m², 100% předepraná
bavlna, žerzej
inovovaný a zdokonalený model
#E150 (artikl: 01.001T) k dostání 
ve 40 barvách, tubusový střih,
1x1 rib dvouvrstvý lem u krku s
elastanem
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
– 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,90/Kč 125,-

01.0300 
B&C | Exact 150 /kids
Dětské tričko
145g/m², 100% předepraná česaná
bavlna, hladký úplet
tubusový střih, dvojitý lem výstřihu
z 1x1 žebrového úpletu s elastanem
 1-2*   3-4      5-6       7-8      9-11  
86/92   98/104   110/116   122/128   134/140   

12-14
146/152

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,30/Kč 110,-
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black*

dark grey

sport grey*

red*

royal blue

navy*

white

black

pacifi c grey

ash

kelly green

gold
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red
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navy
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black*
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red*
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navy*

white*
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0111.TTTTM4M4444444444
B&B&B&B&C C | InInI sspsppppspppirirriree e V V T T /m/m/mmen

010101.T..T.TTTTW4W4W4W 555 5
B&&&&&&&&C C CCC ||||| InInInInII spspspppsspirire V T /w/wwwwwomommmmenen

0101010 .T.TTM4M4M4M422222
B&B&B&B&B C CCC |||||| InnIInnspspsppspiririri e eee T TTT /m/m/menenen

010101101.TW43 
B&&CCC C | Inspirrrrre e eeee T T //wwwomen

01010101.T.T.T.TTM4M4MM4M4MM 6666
BB&B&B&BB&B&C C C CC |||| InI ssppiririrree Slub T /men

010101010111 T.TT.T.T.TW4W44W4W4W4W4W47 7 77
B&B&&&&&&C C C C |||| InInInInInnssssps irire ee e SSlub T //women

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolnic Cottc Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwoBi bavlna
BiBioiOOBioBioBioBio

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

Organic Cotton
ganic Cottnic CottBiBioiBioBioBioBio B mwolleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Organic Cottonnic Cottc CottBi baBioiBio-BBio-BioBio mwolleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Sll b přízeSl b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

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

01.TM44 B&C 
Inspire V T /men
Pánské tričko s V výstřihem
140g/m², 100% česaná OCS certi-
fi kovaná bio bavlna předepraná proti 
srážení, single jersey
Úzký výstřih do V, zesílené švy 
kolem krku a na ramenou, neutrální 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,55/Kč 170,-

01.TW45 B&C 
Inspire V T /women
Dámské tričko s V výstřihem
140g/m², 100% česaná OCS certi-
fi kovaná bio bavlna předepraná proti
srážení, single jersey
Úzký výstřih do V, zesílené švy
kolem krku a na ramenou, neutrální 
label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,55/Kč 170,-

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

50 10 € 6,35/Kč 165,-

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

50 10 € 6,35/Kč 165,-

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

50 10 € 6,80/Kč 175,-

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

50 10 € 6,80/Kč 175,-
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010 .T.TM7M777M772222
B&B&CC || Innssspspsppiriririre e e e TaTaTanknknknkk TTTTT ////memeememennnnn

01011.T.TTTW7W 3
B&B&&C C CC ||| InInsspire Tanknknknk T /women

01.TTTTTMM7M70000
B&B&B&B&B C | IInInInInspspspppirirririrre e LSLSL L T T /m/menen

01.TW71
B&B&BB C CC |||| InInInsps iiiri e LSL T /w/w/w// ommene

01010101.TT.T.TM5M555
B&B&B&&&&&CCC CC || TMTMMM05505555 TrTT ibleend /men

01010101.T.TTWWW5WW55666
B&B&B&&&C CC CC |||| TWTTWWTWTW0505050056 Triblend /women

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

BiBioiBioBioBioBio B mwolleolleumwollemwolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Organic Cotton
Bi baBio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

triblendTriblTribTribTrib enddddTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblend triblendTriblendTriblendTriblendTriblendnddddTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblendTriblend

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

01.TM72 B&C 
Inspire Tank T /men
Pánský nátělník
140g/m², 100% česaná OCS certi-
fi kovaná bio bavlna předepraná proti 
srážení, single jersey
Ležérní střih, olemovaný výstřih,
neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,85/Kč 205,-

01.TW73 B&C 
Inspire Tank T /women
Dámský nátělník
140g/m², 100% česaná OCS certi-
fi kovaná bio bavlna předepraná proti 
srážení, single jersey
Ležérní střih, úzký lem výstřihu,
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,60/Kč 170,-

01.TM70 B&C 
Inspire LSL T /men
Pánské tričko dlouhý rukáv
140g/m², 100% česaná OCS certi-
fi kovaná bio bavlna předepraná proti 
srážení, single jersey
Ležérní střih, úzký lem z žebrování, 
zesílené švy kolem krku a na rame-
nou, neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,20/Kč 240,-

01.TW71 B&C 
Inspire LSL T /women
Dámské tričko dlouhý rukáv
140g/m², 100% česaná OCS certi-
fi kovaná bio bavlna předepraná proti 
srážení, single jersey
Ležérní střih, úzký lem z žebrování, 
zesílené švy kolem krku a na rame-
nou, neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,20/Kč 240,-

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

50 10 € 8,65/Kč 225,-

01.TW56 B&C 
TW056 Triblend /
women
Dámské tričko
130g/m², 50% polyester, 25%
bavlna, 25% viskóza, triblend single
jersey
Projmutý střih, zesílené švy kolem
krku a na ramenou, úzký lem,
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 8,65/Kč 225,-
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06.6682
Bella + Canvnnn assss | 666666686868686868222222

066.8804 
Bella a + Canvas | 8804

06.8800009
Bella + Caaaanvasss |||| 88888880800999

06.3006 
BeB lla + Canvas ||| 3333300000 66

06060606.3.33.3484 0
Bella ++++++ Canvas | 3484484 000000

06.1080 
Bella + Canvnvnvvaasasa  | 11080880000

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

extra lang 
eexee hétra lang langll ngltra langgextra langextra langextra langextra langtra lang gextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

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

06.6682 
Bella + Canvas | 6682
Dámský Ringer Crop nátělník
135g/m², 52% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 48%
polyester
Ležérní krátký střih, boxerská záda,
široké bezešvé průramky, tear-away 
label
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,-

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

72 0 € 13,55/Kč 350,-

06.8809 
Bella + Canvas | 8809
Dámský Flowy nátělník
125g/m², 65% polyester, 35% 
viskóza
Ležérní střih, hluboký výstřih, šp-
agetová ramínka, tear-away label
S – M – L – XL

72 0 € 13,55/Kč 350,-

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

72 0 € 11,50/Kč 300,-

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

96 0 € 6,90/Kč 180,-

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

72 0 € 6,90/Kč 180,-
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066.3001 
Bella + Canvas | 33330000000011111

06.6.66000000004444
Bella ++++ CaCaCCaCaCCannvn asas || 6004

06.3413 
Bella + Canvas | 3411133

06.8413
Bella + Canvvvas | 8414111333333

06.3021
Bella + Canvas | 33330200200 11

06.6035
Bella + Canvas | 660303555

k t
Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
B sttaschhBrusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

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

06.3001 
Bella + Canvas | 3001
Pánské tričko
142g/m², 100% česaná bavlna
předepraná proti srážení, athletic
heather: 90% bavlna, 10% po-
lyester, ostatní heather barvy: 52%
bavlna, 46% polyester, single jersey
lehce vypasovaný unisex střih,
měkký příjemný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

72 0 € 6,65/Kč 175,-

06.6004 
Bella + Canvas | 6004
Dámské tričko „Favorite“
142g/m², 100% česaná bavlna
předepraná proti srážení, athletic
heather: 90% bavlna, 10% po-
lyester, ostatní heather barvy: 52%
bavlna, 46% polyester, single jersey
delší vypasovaný střih, zpevňující 
páska na ramenou, velmi měkký
materiál
S – M – L – XL

84 0 € 5,70/Kč 150,-

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

72 0 € 11,50/Kč 300,-

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

72 0 € 11,25/Kč 290,-

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

72 0 € 11,25/Kč 290,-

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

72 0 € 8,-/Kč 210,-
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06.3200
Bella + Canvas | 3200

0606.3.336565656550
BeBeBellllllaa + + + Canvvasas || 33365655550

060 ...888800 
Beeeella +++ Canvasas |||| 8888808000

06060606 88.8805 
BeBBBBB llllllaa ++ CaCanvaaas | 888080005

06060 .8.8880801111
Beeelllla a ++ CaCaaanvasss || 8888080801111

0606.8821
BeBelllla + Canvasa  | 8821

06666.8850 
Bella aa + Canvvas | 888858 0

06.333351511222
BBBeB lla +++ + CaCaCanvnvn as | 3333512

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

längerer Schnitt
längerer Schnitt

ngerer Schn
ngerer Schn

gerer Schn
gerer Schner Schner Schhgerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn
gerer Schn

lä gerer Schnitt
longer cuter Schner Schner Sch

längerer Schnitt
längerer Schnitt

ngerer Schn
ngerer Schn

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

netopýří rukávy
Dolman Sleolman Sledermaus-Ärmel

Fledermaus-Ärmel
Fledermaus-Ärmel
Fledermaus-Ärme
ledermaus

Fledl
-Ärmermeee

ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme
ledermaus-Ärme UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

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

72 0 € 11,50/Kč 300,-

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

72 0 € 11,50/Kč 300,-

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

72 0 € 13,55/Kč 350,-

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

72 0 € 13,55/Kč 350,-

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

72 0 € 13,55/Kč 350,-

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

72 0 € 13,55/Kč 350,-

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

48 0 € 16,10/Kč 420,-

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

36 0 € 16,10/Kč 420,-
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161 .1430 
F.F.OO.L. | IIconic T

16.1434 2 
F.O.L. || LLadadadies‘ Iconic TTTTT

16.10002020200 3 
F.O.L. | KKKKKiddidddds s s s IcIcIcIcooooonic TTT

16.14244424244224 4 4 44 F.F.F.F.O.O.O.O.L.L.L.L.L. |||| LLLLadadadada ieieees‘s‘s‘s‘
Ringspunununnu PPPPrerereremimimimiumumumumm

16611 .1.1111422222 FF.F.F OO.O.O L.L.
RiRingn spun Prrererr mimim umu  T

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

Pánské tričko
150g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester, heather navy/
heather purple/dark heather grey: 52% bavlna, 48%
polyester
Střih zdůrazňující postavu, kulatá pletenina, kulatý výstřih s
žebrováním 1x1, pásek kolem krku ve stejné barvě, Tear Away 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

72 12  € 4,30/Kč 110,-

Dámské tričko
150g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení,
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester, heather navy/
heather purple/dark heather grey: 52% bavlna, 48%
polyester
Projmutý střih, kulatý výstřih s žebrováním 1x1, pásek kolem 
krku ve stejné barvě, Tear Away label
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 4,35/Kč 115,-

Dětské tričko
150g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení, 
heather grey: 97% bavlna, 3% polyester, heather navy/
heather purple/dark heather grey: 52% bavlna, 48%
polyester
Střih zdůrazňující postavu, kulatá pletenina, kulatý výstřih s
žebrováním 1x1, pásek kolem krku ve stejné barvě, Tear Away 
label
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

72 12  € 3,45/Kč 90,-

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

72 12 € 4,90/Kč 125,-

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

72 12 € 5,65/Kč 145,-
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RINGSPUN COLLECTION
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

72 12 € 4,80/Kč 125,-

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

72 12 € 5,60/Kč 145,-

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

36 12 € 4,80/Kč 125,-

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

72 12 € 4,80/Kč 125,-

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

72 12 € 6,40/Kč 165,-

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

36 12 € 6,40/Kč 165,-

white

black

heather grey

red

royal blue

navy

black*

light graphite

zinc

heather grey*

ash

bottle green
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red

royal blue

navy*

deep navy

white

black

heather grey

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

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

72 12  € 4,30/Kč 110,-

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

72 12  € 4,35/Kč 115,-

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

108 12  € 3,50/Kč 90,-

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

72 12  € 4,80/Kč 125,-

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

72 12  € 4,80/Kč 125,-

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

72 12  € 3,90/Kč 100,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

120 12 € 3,80/Kč 100,-

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

72 12  € 3,80/Kč 100,-

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

72 12  € 3,10/Kč 80,-

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

72 12 € 4,40/Kč 115,-

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

72 12  € 5,95/Kč 155,-

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

72 12  € 5,60/Kč 145,-

white* black* light graphite heather grey*

classic olive bottle green kelly green lime

sunfl ower orange fuchsia red
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

72 12  € 5,60/Kč 145,-

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

72 12  € 4,-/Kč 105,-

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

72 12  € 4,10/Kč 105,-

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

72 0  € 4,95/Kč 130,-

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

72 0  € 4,95/Kč 130,-

Dětské tričko
153g/m², 100% předepraná bavlna, žerzej
Ramenní zpevňující páska, úzký kulatý výstřih, tubus bez
bočních švů, dvojité prošití kolem krku a na rukávech
 XS         S           M          L          XL

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

72 0  € 4,15/Kč 110,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

72 0 € 5,40/Kč 140,-

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

36 0  € 5,40/Kč 140,-

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

72 0  € 4,35/Kč 115,-

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

72 0 € 5,60/Kč 145,-

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

36 0  € 5,50/Kč 145,-

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

72 0  € 5,50/Kč 145,-
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indigo blue

sapphire

royal

navy

white* **

black* **

olive

dark 
heather

charcoal

prairie dust

sport 
grey* **

ice grey

ash grey*

natural

sand

dark 
chocolate
military 
green
forest 
green

irish green

kelly green

lime

safety 
ggreen* **

kiwi

pistachio

daisy

gold

tangerine

safety 
orange* **

orange

texas 
orange

red* **

cherry red

cardinal red

maroon

heliconia

azalea

safety pink

light pink

purple

light blue

carolina 
blue

iris

sapphire

indigo blue

metro blue

royal* **

blue dusk

heather 
navy

navy* **

jade dome

sky
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75.00101 
HRH MM | 10011

75.002001111111
HRM || 20011

7575757 .0.0.00110101101 222
HRHHRMMMM | 110101 22

75.000000202000222
HHRRMMM | 20202 22

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

ganic Cottnic Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwo
Bi Baumwolle
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

Organic Cotton
ganic Cottnic CottBi bavlna

BioiBioBioBioBio
olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

75.0101 HRM | 101
Pánské luxusní tričko
160g/m², 100% předepraná česaná
bio bavlna, grey melange: 90%
bavlna, 10% viskóza
Projmutý střih, dvojité švy na
ramenou a kolem krku, bez štítku, 
doporučujeme prát na 60°, lze sušit
v sušičce, nežmolkující
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

60 5 € 8,25/Kč 215,-

75.0201 HRM | 201
Dámské luxusní tričko
160g/m², 100% předepraná česaná
bio bavlna, grey melange: 90%
bavlna, 10% viskóza
Projmutý střih, dvojité švy na
ramenou a kolem krku, bez štítku, 
doporučujeme prát na 60°, lze sušit
v sušičce, nežmolkující
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

70 5 € 8,25/Kč 215,-

75.0102 HRM | 102
Pánské luxusní tričko s V výstři-
hem
160g/m², 100% předepraná česaná
bio bavlna, grey melange: 90%
bavlna, 10% viskóza
Projmutý střih, dvojité švy na
ramenou a kolem krku, bez štítku, 
doporučujeme prát na 60°, lze sušit
v sušičce, nežmolkující
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

60 5 € 8,80/Kč 230,-

75.0202 HRM | 202
Dámské luxusní tričko s V
výstřihem
160g/m², 100% předepraná česaná
bio bavlna, grey melange: 90%
bavlna, 10% viskóza
Projmutý střih, dvojité švy na
ramenou a kolem krku, bez štítku, 
doporučujeme prát na 60°, lze sušit
v sušičce, nežmolkující
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

70 5 € 8,80/Kč 230,-

new
brand

new
brand

white

black

grey melange
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ORGANIC COTTON

25

T-
Sh

irt
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Tr

ad
iti

on
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

W
or

kw
ea

r &
 

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

Ja
ck

et
s &

Ve
st

s
HR

M



02.000001 James & & 
Nicholsooon | JN 01

02.0019 James &&& &
Nicholson | JN 19

02020 .0.00901 James && 
NiNichchc olollo son | JN 901

020202.0.0000000022 JaJamemmes s & & & 
NiNiichchhololsosoon nnnn | JNJ 000222

02.0003
James & Nichhhollllsoson | JNNN 0033

02.074447
JJames & Nichollsos nnnn |||| JNJN 7777774747

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

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

100 10 € 7,10/Kč 185,-

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

100 10 € 5,20/Kč 135,-

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

100 10 € 7,30/Kč 190,-

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

100 10 € 8,30/Kč 215,-

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

100 10  € 8,30/Kč 215,-

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

100 10  € 4,30/Kč 110,-
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020200 .0.0.079797979000
JaJaJaJamemmememesss && & & & & NiNiNiN chchchhcholololllolsosososon n nn | ||| JNJNJNJNJN 7900

0202.0.00787887 9999
JaJaJ memess & & NNNiNichchololsoos nn nnn | | JN 7789999

000202020 .000007474747 666
Jammmememmesss && & & && NiNiichchc oololoo soson nn || | JNJNJ 77746466444

020202.0000797979797777
JaJaaamemeeessss & && & NiNNN chc olson | JJJNJNJNJNJ 797979

0202020 .0.0.07474747 44
JaJaJameememessss &&& NiiN chchc olololson | JN 777444444

02020202 0.000.00.074747455
JaJamemess &&& &&& NiNiNNiNNN chchchccc oolo soooon n nnn | | JNNN 7745454545

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

02.0790 James & 
Nicholson | JN 790
Pánské heavy tričko
180g/m², 100% bavla, single jersey
Kulatý výstřih, elastický lem, odtr-
hávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 10 € 4,80/Kč 125,-

02.0789 James & 
Nicholson | JN 789
Dámské heavy tričko
180g/m², 100% bavla, single jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
elastický lem, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 4,80/Kč 125,-

02.0746 James & 
Nicholson | JN 746
Dámské tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
elastický lem, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 4,-/Kč 105,-

02.0797 James & 
Nicholson | JN 797
Pánské tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Kulatý výstřih, manžety s elastenem, 
odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 10 € 4,-/Kč 105,-

02.0744 James & 
Nicholson | JN 744
Dívčí tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
elastický lem, odtrhávací štítek
  XS          S          M          L        
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL XXL
146/152   158/164

100 10 € 3,50/Kč 90,-

02.0745 James & 
Nicholson | JN 745
Chlapecké tričko
150g/m², 100% bavla, single jersey
Kulatý výstřih, elastický lem, odtr-
hávací štítek
  XS          S          M          L        
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL XXL
146/152   158/164

100 10 € 3,50/Kč 90,-
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NEW BASIC COLLECTION
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02020020220 .8.8.88.888. 000000000111111
JaJaJaamemememmmesss & & & NiNiNiNiNiN chchchhchhchhololololsosososoonnnnnnn |||| | | 80880800800101000

0202.8.8000002 2 2
JJaJaaamemess & && NiNiNichchchc ololsososos nn | | 8080020202

02.888888000000000 44 4
James & && & NiNiNiNicccchoololsonnnn | 80808008 04040000

0202020 .8. 00555 
JaJaJaaaJamememessss & Niichchcholololsosososon | 808080800505050505

0202022.88800000000003 3 3 
JaJaammemeesss & & && NiNiNichhc ololllssoonnn | | 888808808 03303333303303

0202.8800100100 777 
Jaamess &&& &&& NNiNiNiichchchchololollsosoonn | | | 8080080001717117

Bi Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolumwomwomwo e
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

ganic Cottnic Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwoBi bavlna
BiBioiBioBioBioBio

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

Organic Cotton
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
ganic Cottnic Cott

BioiBioBioBioBio B mwolleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Organic Cotton
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Organic Cottonnic Cottc Cott

BioiBio-BBio-BioBio
olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

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

100 1 € 8,30/Kč 215,-

02.8002 James & 
Nicholson | 8002
Pánské organické tričko
140g/m², 100% OCS certifi kovaná
bio bavlna
pánské tričko s kulatým výstřihem a
rolovacím lemem, Tear off !® Label a 
neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 9,10/Kč 235,-

02.8004 James & 
Nicholson | 8004
Pánské organické tričko s kapsou
140g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna
pánské tričko s V výstřihem a náprs-
ní kapsičkou, úzké lemy, Tear off !® 
Label a neutrální label s označením
velikosti za krkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 9,10/Kč 235,-

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

100 1 € 9,10/Kč 235,-

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

100 1 € 9,10/Kč 235,-

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

50 1 € 11,40/Kč 295,-
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02.8008 8 JaJaamememess s && & 
Niichcholsoon || 8080800808

02.80000007 77 JaJaamemem s &
Niicholo soonn || 8080007

0202002022.8.8.8.8800080808008BBB JJaJaJJJ memees s & & & &&&&
NiNiNiNiNiNiNichchchchololoollololsosososs nn | | 8008808008008BBBBB

0202020202.888.8800707GGGG JJJaJaJaJaJJ mmemememm sss & & &
NNiNiNiNiNichchchhcholollssoon n | | | 808080808 0007070700 GGG

030300 .7.71111111133
MyMyMyyyrtrtlele BBBBeaeachchhh | MMMB BB 71717113133

0202002.888880101015 5 5 5 5 
JaJaamemes s & & & NiNiNichchchcholololololllsososoosoooonnnnnnn |||||| 8080801515151515

02020202.8..8.801010 66
JaJaJaJames ss &&&& NiNichchololo sssoss n || 80801616666

Organic Cotton
ganic Cottnic CottBiBioiBioBioBioBio B mwolleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolBaumwoumwoumwo
Bi BauBioiBio-BBio-BioBio

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

Organic Cotton
ganic Cottnic Cott

Bio Baumwolle
i Baumwolle

Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cottonnic Cottc CottBi bavlna
BioiBio-BBio-BioBio

olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

02.8008 
James & Nicholson | 8008
Pánské bio tričko
140g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna
kulatý výstřih, lemy s elastanem, odnímatelná
etiketa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 1 € 8,30/Kč 215,-

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

100 1 € 8,30/Kč 215,-

02.808B 
James & Nicholson | 8008B
Chlapecké bio tričko
140g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna; 
kulatý výstřih, lemy s elastanem, odnímatelná
etiketa
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

100 1 € 7,10/Kč 185,-

02.807G 
James & Nicholson | 8007G
Dívčí bio tričko
140g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna
lehce vypasovaný střih, hlubší kulatý výstřih,
lemy s elastanem, odnímatelná etiketa
 XS          S          M          L          XL        XXL

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

100 1 € 7,10/Kč 185,-

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

300 10  € 5,70/Kč 150,-

Dámské tričko „vintage“
130g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna slub
lehce vypasovaný střih, dvouvrstvý rolovací lem výstřihu,
rukávů a těla, propracovaná technika postřiku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 14,30/Kč 370,-

Pánské tričko „vintage“
150g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna slub
výstřih do V, lemy s elastanem, náprsní kapsa v kontrastní 
barvě, propracovaná technika postřiku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 14,30/Kč 370,-
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02.88028
JaJJ memes & & NiN chc ololo soson | 80802282

02.8027 
James & Nicholson || || || 80808880027

02.0976
James & Nicholson | JN 9999976

02022.00.009797979755
JaJamemessss &&& &&& NiNichchololsosososooonn n n n nn | || | JNJJNNNJNJ 999975

02.0974
James & Nicholson | JN 9744444

0202.0.09797979733
JJJaJaJaJJ memess & & & & &&&&&& NiNiNiN chcholollsososoonn n n || | || JNJNNJNN 97737

Organic Cotton
ganic Cottnic CottBi bavlna

BioiBioBioBioBio
olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

o-Baumwo
o-Baumwo
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o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
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mohou vyp
eed during washin
eed during washinS ray Print

S raySpray Print- kann aus-k nn a
y Print- k

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-

nblutenblutenblutenblutenblutenblutenbluten

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

02.8028 James & 
Nicholson | 8028
Pánské pruhované tričko
140g/m², 100% česaná Bio bavlna
předepraná proti srážení, single 
jersey
Kulatý výstřih, lemovka u krku s
elastenem, náprsní kapsa, odtrhá-
vací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,30/Kč 370,-

02.8027 James & 
Nicholson | 8027
Dámské pruhované tričko
140g/m², 100% česaná Bio bavlna
předepraná proti srážení, single 
jersey
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
lemovka u krku s elastenem, náprsní 
kapsa, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 14,30/Kč 370,-

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

50 1 € 13,40/Kč 350,-

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

50 1 € 13,40/Kč 350,-

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

50 1 € 8,60/Kč 225,-

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

50 1 € 8,60/Kč 225,-
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02.0055
James & Nicholson | JNJNNJNJ 55555555

0222.000044
Jammmes & & NiNiNichchchchc ololololsssososs n | JNN 0000444

02.0017 
James & Nicholson | JN 17

020202.0.000010101018888
JaJamememeessss &&& & NiNiNiN chchchchololollolsososson || | JNJ  188

02.0056 
James & Nicholson | JN 5566

02.00555544
James & NiNichcholollsosooson n nn | | || JNJNJNJN 55544

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

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

50 10 € 15,80/Kč 410,-

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

50 10 € 11,60/Kč 300,-

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

100 10 € 11,40/Kč 295,-

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

100 10 € 10,-/Kč 260,-

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

50 10 € 19,90/Kč 515,-

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

50 10 € 14,90/Kč 385,-

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

white/red

white/navy

frog/black

yellow/frog

orange/white

red/gold yellow

royal/white

white

black

mid grey

brown

olive

green

red

navy

white

black

mid grey

brown

olive

green

red

navy

31

T-
Sh

irt
s

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Tr

ad
iti

on
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

W
or

kw
ea

r &
 

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

Ja
ck

et
s &

Ve
st

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



0002.0009292999 66 6 6 6 
Jameees & &&&& NNiNiiNN cholsosonn | JNN 9226

02.0999228 8
James & && Nichhololsosonnn ||||| JNNN 999992828228

02002020202022 0000.0.0092929 9999
JJaJaaJ memem s s s &&& NiNiNichchchcholololololo son nn || JNJN 9929299

02.0970 James & 
NiNNN cholson | JN 970

02.00913 James & 
Nichololson | JN 913

0202..99913133K K JaJamemes ss s s &&&&&
Nichololllsosososonnnnnn |||||| JJJNJNJJ 99913K

020202 00.009090090033333333 JaJaJaJaJaJaJaames & && & && &
NiNiNiNichchchchololsosooon n || JNJNJNJN 999990303000303

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

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

50 10 € 13,10/Kč 340,-

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

50 10  € 13,30/Kč 345,-

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

50 10  € 17,90/Kč 465,-

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

50 1 € 11,40/Kč 295,-

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

50 10 € 10,30/Kč 270,-

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

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

50 10 € 7,80/Kč 205,-

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

50 10 € 9,60/Kč 250,-
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20.30000 
Kariban | KK3000

200000.3.33.3300000000 11
KaKK ribbbabababb nn nnn |||| K3K3000011

202222 .22100007777
KaKaKaKaKKKaririririibababababan nnn | KVV21210707

2020.2210106 6 
KaKariribaban | | KVKV21210606

2200.2.2111155
KaKaKaKaKaKariririiririribabbbann || KVKV2121151
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náhrada za KV2105 

replaces KV2105 
replaces KV2105KV2105505
ersetzt KV2105 
ersetzt KV2105 
ersetzt KV2105 
ersetzt KV2105 
ersetzt KV2105
ersetzt KV2105
ersetzt KV2105

(20.2105)
(20.2105)
(20.2105)
(20.2105)
(20.2105)
(20.2105)
(20.2105)

replaces KV2104 
náhrada za KV2104 

replaces KV2104 
replaces KV2104
ersetzt KV2104
ersetzt KV210
ersetzt KV210

eersetzt KV2104 
ersetzt KV2104
ersetzt KV2104 
ersetzt KV2104
ersetzt KV2104
ersetzt KV2104
ersetzt KV2104

(20.2104)
(20.2104)
(20.2104)
(20.2104)
(20.2104)
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(20.2104)

r

Vintage Lookwashed Vintage lookausgewaschener 
ausgewaschen

kshed Vintage lo
shed Vintage loausgewasche
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kkausgewaschener
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usgewaschener 
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VVintage Look
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Vintage Looko
Vintage Lookohed Vintage lo
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upima Baumwo
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

20.3000 
Kariban | K3000
Pánské tričko Supima®
160g/m², 100% bavlna Supima®
Střih zdůrazňující postavu, kulatý
výstřih se páskem kolem krku ve
stejné barvě, ozdobný šev na ruká-
vech a lemu, neutrální label velikosti
ve stejné barvě za krkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 12,45/Kč 325,-

20.3001 
Kariban | K3001
Dámské tričko Supima®
160g/m², 100% bavlna Supima®
Projmutý střih, kulatý výstřih se 
páskem kolem krku ve stejné barvě,
ozdobný šev na rukávech a lemu,
neutrální label velikosti ve stejné
barvě za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 12,45/Kč 325,-

Dámské Vintage tričko
200g/m², 100% bavlna, ash heather: 98% bavlna, 2%
viskóza, Soft -Touch
Dvojitý pásek kolem krku vzor rybí kost, efekt obnošení díky
speciální úpravě, tento proces vede k barevným odchylkám, 
neutrální label velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL

40 5  € 11,65/Kč 305,-

Pánské Vintage tričko
200g/m², 100% bavlna, ash heather: 98% bavlna, 2%
viskóza, Soft -Touch
Dvojitý pásek kolem krku vzor rybí kost, efekt obnošení díky
speciální úpravě, tento proces vede k barevným odchylkám, 
neutrální label velikosti
S – M – L – XL – XXL – 3XL

40 5  € 11,65/Kč 305,-

Pánské tričko
200g/m², 100% bavlna
Dvojité švy na manžetách a lemu, pásek kolem krku, speciální 
úprava pro „vypraný“ look, tento proces vede k barevným
odchylkám, neutrální label velikosti za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

40 5  € 14,70/Kč 380,-
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20.K359 
Kariban | K359

20202 .K.K388888333
KKaKaK riribaban ||| K3K3K3K38883838

20.K358 
Kariban | K358

2202020222 .K.K33382
KKariiiiiiibababbabannn | K3338288

20.K3330
Karibann | K330

20.KKK34343444000000
Kariban |||||| K3K3K3K3K3340

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

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

50 5 € 12,05/Kč 315,-

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

50 5 € 10,25/Kč 265,-

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

50 5 € 12,05/Kč 315,-

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

50 5 € 10,65/Kč 275,-

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

50 10 € 9,05/Kč 235,-

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

100 10 € 11,45/Kč 295,-
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20.K356
Kariban | K3356

20.K388000
Kaaariban | K3KK 80

20.K384 
Karir ban | K388488

20.K357
Kariban | K3557555

2020.K381
Karirir bab n | K3K3K38188181

20.K361 
Kariban | K361

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

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

50 10  € 9,20/Kč 240,-

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

50 10  € 7,85/Kč 205,-

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

50 10  € 8,65/Kč 225,-

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

50 10  € 9,20/Kč 240,-

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

50 10  € 7,85/Kč 205,-

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

50 10  € 9,55/Kč 250,-
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PiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiquéPiqué
Organic Cotton

BiBio Baumwolle
i Baumwolle

Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

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

50 10 € 13,05/Kč 340,-

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

50 10 € 9,45/Kč 245,-

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

50 10 € 9,35/Kč 245,-

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

50 10 € 13,35/Kč 345,-

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

50 10 € 11,70/Kč 305,-

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

50 10 € 10,55/Kč 275,-

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

50 10 € 7,75/Kč 200,-

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

50 10 € 7,35/Kč 190,-
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Mantis | M135
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Mantiss || MM1313000

700.0191933
Mantntiss | MM199333

70.0099 
Mantis | M99

70.0096 
Mantis | M96
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nátělník
150g/m², 100% česaná OCS certifi kovaná bio bavlna přede-
praná proti srážení, single jersey
Ležérní střih, úzké lemování na krku a průramcích, hluboce
střižený, Tear Off  label
XS – S – M – L – XL

50 5  € 9,70/Kč 250,-

Mikina s krátkým rukávem
280g/m², 80% OCS blended bio bavlna, 20% recyklovaný
polyester (rPET), French Terry
Lze nosit jako oversize nebo klasicky, kulatý výstřih, vsadky
na ramenou, dlouze střižená záda, boční rozparky, hluboce 
vsazené krátké rukávy, Tear Off  label
XS – S – M – L – XL

30 5  € 19,80/Kč 515,-

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

50 5  € 9,80/Kč 255,-

Dámské tričko „The Boyfriend“
150g/m², 100% česaná OCS certifi kovaná bio bavlna přede-
praná proti srážení, single jersey, OCS blended heather grey: 
90% bio bavlna, 10% viskóza
Ležérní střih, hluboce vsazené rukávy, vyhrnuté rukávy, rovný
lem, Tear-off  label
S – M – L – XL

50 10  € 10,30/Kč 270,-

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

50 5  € 15,70/Kč 410,-

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

50 5  € 10,70/Kč 280,-
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70.0114141444777777
Mantis ||| MMMMMM147
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

70.0068 
Mantis | M68
Pánské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, charcoal: 
60% bavlna, 40% polyester,
heather: 90% bavlna, 10% elastan,
dark navy, forest green, surf blue: 
OCS certifi kovaná bio bavlna, single 
jersey, Peach fi nish
Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Off  
Label, rovný lem
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,70/Kč 280,-

70.0069 
Mantis | M69
Dámské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, heather:
90% bavlna, 10% elastan, single
jersey, Peach fi nish
Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Off  
Label, rovný lem
S – M – L – XL

50 5 € 9,70/Kč 250,-

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

50 5 € 10,30/Kč 270,-

Dámské tričko Loose Fit s V výstřihem
125g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení,
charcoal: 60% česaná bavlna předepraná proti srážení, 40 %
polyester, OCS blended natural melange: 80% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 20% polyester, single jersey
Ležérní střih, širší a hlubší výstřih do V, úzké lemování u krku, 
zaoblený pas, Tear-off  label
S – M – L – XL

50 10  € 10,70/Kč 280,-

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

50 5  € 9,30/Kč 240,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

40.1400 
Promodoro | 1400
Pánské X.O tričko
140g/m², 100% bavlna, single
jersey
Střih zdůrazňující postavu, výstřih
s lemovkou ze stejného materiálu,
bez labelu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,-/Kč 180,-

40.1505 
Promodoro | 1505
Dámské X.O tričko
140g/m², 100% bavlna, single
jersey
Projmutý střih, výstřih s lemovkou 
ze stejného materiálu, bez labelu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,65/Kč 175,-

40.1425 
Promodoro | 1425
Pánské X.O tričko s V výstřihem
140g/m², 100% bavlna, single
jersey
Střih zdůrazňující postavu, výstřih
s lemovkou ze stejného materiálu,
bez labelu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,30/Kč 190,-

40.1525 
Promodoro | 1525
Dámské X.O tričko s V výstřihem
140g/m², 100% bavlna, single
jersey
Projmutý střih, výstřih s lemovkou 
ze stejného materiálu, bez labelu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,95/Kč 180,-

40.3082 
Promodoro | 3082
Pánské tričko Slim Fit s V
výstřihem
180g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan, single jersey
Projmutý střih, výstřih do V s podí-
lem elastanu v úzkých manžetách,
pásek kolem krku
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 5 € 13,60/Kč 355,-

40.3086 
Promodoro | 3086
Dámské tričko Slim Fit s V 
výstřihem
180g/m², 95% česaná bavlna, 5%
elastan, single jersey
Projmutý střih, výstřih do V s podí-
lem elastanu v úzkých manžetách,
pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 5 € 10,30/Kč 270,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské tričko Premium
180g/m², 100% česaná bavlna, single jersey
Ležérní střih, kulatá pletenina, pásek kolem krku, zesílené švy 
na ramenou a dvojité švy, lze prát na 60°, vhodné do sušičky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 7,30/Kč 190,-

Dámské tričko Premium
180g/m², 100% česaná bavlna, single jersey
Lehce projmuté, manžety s elastanem, pásek kolem krku,
zesílené švy na ramenou, lze prát na 60°, vhodné do sušičky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,10/Kč 185,-

Dětské tričko Premium
180g/m², 100% česaná bavlna, single jersey
Pásek kolem krku, manžety s elastanem, lze prát na 60°,
vhodné do sušičky
92 – 98 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

100 10  € 5,80/Kč 150,-

Pánské tričko Basic
150g/m², 100% česaná bavlna, single jersey
Ležérní střih, kulatá pletenina, manžety s po-
dílem elastanu na výstřihu, pásek kolem krku
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 6,75/Kč 175,-

Pánské tričko Premium s V výstřihem
180g/m², 100% česaná bavlna, single jersey
Kulatá pletenina, úzké manžety s elastanem,
pásek kolem krku, zesílené švy na ramenou,
lze prát na 60°, vhodné do sušičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 8,10/Kč 210,-

Pánské tílko Atletic
150g/m², 100% česaná bavlna
Střih zdůrazňující postavu, kulatá pletenina,
lze prát na 60°, vhodné do sušičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 10 € 7,35/Kč 190,-

Dámský tanktop
180g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan,
single jersey
Projmutý střih, olemovaný výstřih, neutrální 
label velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 8,80/Kč 230,-
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Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

ganic Cottnic Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwo
Bi Baumwolle
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

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

72 12  € 9,60/Kč 250,-

Pánské authentic pure organic  tričko
160g/m², 100% česaná OCS certifi kovaná Bio bavlna předepra-
ná proti srážení, single jersey, OCS blended barva light oxford:
97% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení, 3% viskóza
Vypasovaný střih,  úzký lem kolem krku s lykrou, ramenní pás,
hladký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

72 12  € 10,30/Kč 270,-

Dámské authentic pure organic  tričko
160g/m², 100% česaná OCS certifi kovaná Bio bavlna předepra-
ná proti srážení, single jersey, OCS blended barva light oxford:
97% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení, 3% viskóza
Vypasovaný střih,  úzký lem kolem krku s lykrou, ramenní pás,
hladký povrch
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 9,95/Kč 260,-

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

100 10  € 4,70/Kč 120,-

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

100 10  € 4,70/Kč 120,-

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

100 10  € 3,80/Kč 100,-

new

white

black

classic red

bright royal

french navy

white black convoy grey light oxford bottle green classic red burgundy bright royal french navy

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

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

36 6 € 10,15/Kč 265,-

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

36 6  € 10,15/Kč 265,-

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

36 6  € 8,35/Kč 215,-

Pánské tričko s výstřihem do „V“
160g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka,
ideální pro sublimaci, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 11,90/Kč 310,-

Dámské tričko s výstřihem do „V“
160g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující lemovka, 
ideální pro sublimaci, oodtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL

36 6 € 11,90/Kč 310,-

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

72 12 € 6,50/Kč 170,-

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

72 12 € 4,50/Kč 120,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.2941 SOL'S 
Imperial V Women
Dámské heavy tričko s V výstři-
hem
190g/m², 100% částečně česaná
bavlna, single jersey
Bavlněný elastický výstřih, zpevňují-
cí lemovka u krku, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 7,80/Kč 205,-

25.2940 SOL'S 
Imperial V Men
Pánské heavy třičko s V výstřihem
190g/m², 100% částečně česaná
bavlna, single jersey
Tubusový střih, bavlněný elastický
výstřih, zpevňující lemovka u krku,
odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 7,80/Kč 205,-

25.2075 SOL'S 
Imperial LSL Women
Dámské tričko dlouhý rukáv
190g/m², 100% poločesaná bavlna
předepraná proti srážení
Projmutý střih, pásek kolem krku, 
vroubkovaný výstřih s elastanem,
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,45/Kč 270,-

25.2074 SOL'S 
Imperial LSL Men
Pánské tričko dlouhý rukáv
190g/m², 100% poločesaná bavlna
předepraná proti srážení
Kulatá pletenina, pásek kolem krku, 
vroubkovaný výstřih s elastanem,
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,45/Kč 270,-

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

50 5 € 7,25/Kč 190,-

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

50 5 € 7,25/Kč 190,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

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

100 10 € 4,40/Kč 115,-

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

100 10 € 4,90/Kč 125,-

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

100 10  € 4,90/Kč 125,-

Dámské slim fi t tričko
190g/m², 100% částečně česaná bavlna, single jersey
Projmutý střih, žebrovaný kulatý výstřih, zpevňující lemovka
u krku
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,20/Kč 160,-

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

100 10 € 6,20/Kč 160,-

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

100 10  € 3,50/Kč 90,-
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orange* **

red* **

tango red

burgundy

chili

orchid pink

hibiscus

fuchsia

dark purple*

light purple

sky blue*

ice blue

royal blue**

denim

petroleum blue

ultramarine

navy**

french navy*

emerald

caribbean blue

atoll blue

aqua**

white

black

mouse grey

melange grey

dark grey

ash

chocolate

khaki

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

orange

red

orchid pink

hibiscus

fuchsia

dark purple

light purple

sky blue

royal blue

denim

petroleum blue

ultramarine

navy

french navy

emerald

caribbean blue

atoll blue

aqua

black

apple green

red

medium pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

atoll blue

white

deep black

charcoal
gmelange

dark grey

grey melange

pure grey

heather 
khaki

oxblood

heather 
oxblood

heather 
denim

french navy
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25.1825 
SOL'S | Regent Wommen

25.1138380 
SOL'S || ReRegegentntt

255.11.1338338383 6 
SOL'L'L'L''L'S S S S | | || | MMMiM ss

25.0553333
SOL'S | Reggeggg ntntn FFFititt

25.11833
SOOL'S | Regegegentnt FFititt KKKKidi s

2552 .1.11979700
SOOOOL'L'S S | | ReReeggggenntntnnt KKididsss
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longer cutgeschni
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er geschnit
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er geschni
er geschni
er geschni
er geschni
er geschni
er geschn

ue Größen
new sizes availableößene

nové velikosti kue GrößenG ößen
w sizes availabl
w sizes availabl

sizes availab
izes aneue Größenue Größeeue Größee

nové velikosti k
nové velikosti k

neue Größen
neue Größen
neue Größen
neue Größen

sizes availab
sizes availabneue Größenue Größe

neue Größenue Größe
neue Größen
neue Größenue Größe

erhältlicherhältlichrhältlichhältlichhältlichl licherhältlicherhältlicherhältlicherhältlichhältlichhältlichhältlichhältlichhältlichltlichlich

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

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

50 10  € 4,05/Kč 105,-

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

100 10  € 4,05/Kč 105,-

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

50 10  € 4,-/Kč 105,-

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

100 10  € 4,90/Kč 130,-

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

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

100 10  € 4,15/Kč 110,-

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

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

100 10  € 3,50/Kč 90,-

white

black

dark grey

grey melange

chocolate

khaki

kelly green

apple green

lime

honey

lemon

gold

orange

coral

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

navy

aqua

atoll blue

white

black

dark grey

grey melange

kelly green

honey

red

duck blue

royal blue

french navy

white

black

grey melange

apple green

red

royal blue

french navy

atoll blue

white

black

ash

sand

army

kelly green

apple green

lemon

gold

orange

red

pale pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

sky blue

royal blue

denim

navy

atoll blue

white

deep black

mouse grey

dark grey

grey melange

ash

pure grey

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

apricot

orchid pink

orange

coral

red

fuchsia

burgundy

dark purple

sky blue

duck blue

royal blue

denim

navy

french navy

aqua

atoll blue

white* **

black* **

mouse grey

zinc
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**
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25.29433
SOL'S | Milky LSSLL

225222 .22949494442 2 22
SOSOOOLLL'S || FuFunknknknky y yy LSSSSLSLSLLL

25.1190
SOS L'S | Funky

25252525.1.1.1.11119 
SOOSOOLL'LL S || MiMMM lklkyyyy

25.1398
SOL'S | Milees MeMenn

25.0139 
SOL'S | Miileleeees WWWoWoWomemenn

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

25.2943 
SOL'S | Milky LSL
Dámské raglánové tričko s dlou-
hým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
Projmutý střih, elastický žebrovaný
lem u krku, raglánové rukávy, kulatý 
dolní lem, dvojbarevné, bez štítku
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 10,75/Kč 280,-

25.2942 
SOL'S | Funky LSL
Pánské raglánové tričko s dlou-
hým rukávem
150g/m², 100% částečně česaná
bavlna
Elastická lemovka, raglánové rukávy, 
kulatý dolní lem, dvoubarevné, bez
štítku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 10,75/Kč 280,-

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

100 10 € 7,40/Kč 190,-

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

50 10 € 7,40/Kč 190,-

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

50 10 € 14,45/Kč 375,-

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

50 10 € 14,45/Kč 375,-

new

new

white/black

white/red

white/burgundy

white/royal

white/navy

white/black

white/red

white/burgundy

white/royal

white/navy

white/orange

white/royal

white/red

white/navy

white/atoll

black/red

black/grey
gmelange

grey melange/
gg yyburgundy

grey melange/
yroyal blue

gold/kelly green

white/orange

white/royal

white/red

white/navy

white/atoll

black/red

grey melange/
g yburgundy

grey melange/
yroyal blue

gold/kelly green

white/red

white/navy

ash/lemon

white/red

white/navy

ash/lemon
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25.2946
SOL'S | Millenium WoWoWoW mmemen

252525.22222294999 55
SOSOL''L SSS ||| MiMMMM lllleneniuuuuiuummmmmm MMeMen

25.2999 
SOL'S | Magnummmm MMene

25.22294949494444444444444
SOL'SSS |||| JaJJ dedede

25...16969998
SOL'SSS || MaMMM rvvinin

25.1699
SOL'S | Mia

perfect for
ideální pro 
perfect for 
perfect for

did itální potiskk
digital printd al fürfd al fürl füd l fideal für ideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal für

Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck

extra long
exexe hé

extra la ggextra lo ggextra langextra langextra langextra langt a langlll g geeeextra langextra langextra langextra langextra langextra langextra lang

fect for

di ital p
ideální pro 
perfect for 
perfect for

digitální potis
digitální potisk
digitální potisk

digital pr
d al fürfd al fürl füd l fideal für ideal fürideal fürideal fürideal fürideal fürideal für

Di italdruckk
Di italdruck

i italld ucklDigitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck
Digitaldruck

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

25.2946 SOL'S 
Millenium Women
Dámské tričko
190g/m², 95% částečně česaná
bavlna, 5% elastan
Projmutý střih, elastický žebrovaný
lem u krku, pružný materiál, bez
štítku
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 12,05/Kč 315,-

25.2945 
SOL'S | Millenium Men
Pánské tričko
190g/m², 95% částečně česaná
bavlna, 5% elastan
Elastický žebrovaný lem u krku,
pružný materiál, bez štítku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 12,05/Kč 315,-

25.2999 
SOL'S | Magnum Men
Pánské dlouhé tričko
150g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení
Delší střih, jemný žebrovaný lem,
zpevňující lemovka u krku, kulatý
dolní lem, bez štítku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,80/Kč 255,-

25.2944 
SOL'S | Jade
Dámské lehké tílko
130g/m², 100% polyester
Vykrojená záda, kulatý lem, bez
štítku, hebké na dotek
XS/S – M/L – XL/2XL

50 10 € 5,75/Kč 150,-

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

100 10 € 7,55/Kč 195,-

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

50 10 € 7,55/Kč 195,-

new

new

new
new

white

deep black

grey melange

red

royal blue

french navy

white

deep black

grey melange

red

royal blue

french navy

white

deep black

white

creamy white

black

neon coral

white

deep black

mouse grey

grey melange

army

hibiscus

french navy

mint
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SOOOOL'LL S S S S | JJuJuJ ststinin

25.1475
SOL'S | Jane

25252 .1.1122222 3
SOSOSOL'L'L'SSS ||| JJaJJ maïcaa

2525.1177775 5
SOOOOL'L'S S || SuSublblimimaaaaa

25.1705
SOL'S | Maaaagmgmgmgmaaa Women

2552 .11707044
SOSOSOOOOL'L'S || Magmmgmaa MeMen
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UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

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

50 10 € 4,55/Kč 120,-

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

50 10  € 7,65/Kč 200,-

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

50 10  € 6,90/Kč 180,-

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

50 10 € 8,05/Kč 210,-

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

50 10  € 8,30/Kč 215,-

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

50 10  € 8,30/Kč 215,-

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

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

50 10 € 5,45/Kč 140,-

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

50 10 € 8,05/Kč 210,-

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

100 10 € 5,45/Kč 140,-

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

50 10 € 8,90/Kč 230,-

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

50 10 € 8,90/Kč 230,-

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

50 10 € 6,30/Kč 165,-

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

50 10 € 6,20/Kč 160,-

white

black

dark grey

melange grey

khaki

kelly green

apple green

orange

red

orchid pink

fuchsia

dark purple

royal blue

french navy

atoll blue

mint

black

dark grey

grey melange

khaki

red
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sky blue

royal blue

french navy

mint

white

black

dark grey

grey melange

ash

orange

red

royal blue

navy

deep grey melange grey melange heather burgundy heather blue heather navy white black neon green neon yellow neon coral caribbean blue
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25.2079 
SOL'S | Metropolitan

252525.05799 9
SOL'''S SS | Moooka

25.140404066
SOL'S | MMeMelblblbaa

25.1184
SOL'S | Joy

22522 .1139
SOLLL'L S | Maarylin

252255552 .1.1.11.113838387 7 
SOOOL'L'L'L'L'L'L'S SS SSSS ||| MiMiM ldldd

25.118818999
SOL'S S | | MeMeM lolodddyd

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

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

Dámské tričko
100% poločesaná bavlna předepraná proti srážení
Projmutý střih, široký kulatý výstřih, lemovka u krku, bez 
labelu
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 6,05/Kč 155,-

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

50 10 € 9,15/Kč 240,-

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

50 10 € 9,10/Kč 235,-

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

50 10 € 8,40/Kč 220,-

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

50 10 € 12,45/Kč 325,-

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

50 10 € 10,90/Kč 285,-

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

50 10 € 5,50/Kč 140,-

white

deep black

dark grey

jade green

burnt orange

raspberry

red

aqua

white

deep black

grey melange

fl ash pink

hibiscus

tango red

french navy

white

deep black

grey melange

coral

denim

caribbean blue

white

black

lemon

poppy red

fuchsia

duck blue

white

black

jade

tango red

white

black

fuchsia

atoll blue

white

fuchsia
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05.200000
Stedman | CCClClC asassssisic c c MeMeMennnn 05.222222606660606660000 0000

Stedmamannnnn || CClClasassssisic c WWoWW memenn

05.2200000
Stedmann n n || ClClC aasssssisiss cccc cc JuJuJuJuniniorororrrr

05050505.22300000
StStSttedededddmamam n | | ClClCCCC asassssisisic c c V-V-V-V NeNeNeeNeNeckckck MMMenenen

05.210000000 
Stedman |||| CoComfmfororort ttt MMeMeMMeeM nnnnn

05.222161661660000
Stedman n ||| CComffortt WWWomemeenn

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

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

96 12  € 4,15/Kč 110,-

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

96 12  € 4,15/Kč 110,-

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

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

96 12  € 3,35/Kč 85,-

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

96 12  € 4,80/Kč 125,-

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

96 12  € 5,25/Kč 135,-

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

48 12  € 5,25/Kč 135,-

white* black opal* real grey soft  grey

grey heather* bottle green hunters green

kelly green kiwi bright lime yellow

orange brilliant orange scarlet red* burgundy

deep berry light blue bright royal* navy blue*

blue midnight* ocean blue

white* black opal* real grey soft  grey

grey heather hunters green kelly green kiwi

bright lime yellow orange brilliant orange

scarlet red* burgundy sweet pink deep berry

light blue bright royal navy blue* ocean blue

white black opal grey heather kelly green

yellow orange scarlet red light blue

bright royal navy blue blue midnight

white

black opal

grey heather

yellow

orange

scarlet red

bright royal

navy blue

blue midnight

bottle green

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
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050500505.2020
SttSttededededdmammmm n | Classic-c-TT Organic CrCrCrC eeeewewewew

0500505.9210 Stedmam n 
Organic V-Neck TTT „James“

05.9310 Stedddmam n 
Organic V-Neckk T „Janet“

05050 .99. 202020202222 000 00 Stedman
Orgagagaganinininin ccccc cc CrCrCCrCrCrreewee  Neck T „James“

05.9300 Stedmaaaannnn
Organic Crew Neck k T T T T „Janet“

05.937373770 Steddmaman n n
Organiic cc c CCCrC ew Neck T T T „J„ amie“

OrgBioBiooooo

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolnic Cottc Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwoBiBiBioiBioBioBioBio mwolleolleolleolleolleolleolle

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

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

ganic Cottnic Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwo
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
BBBio Baumwolle

i Baumwolle
Organic Cotton

ganic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
Bi bavl

Bio Baumwolle
i Baumwolle

Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

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

48 12 € 5,55/Kč 145,-

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

24 12  € 10,15/Kč 265,-

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

24 12  € 10,15/Kč 265,-

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

24 12 € 10,15/Kč 265,-

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

24 12  € 10,15/Kč 265,-

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

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

24 12  € 7,-/Kč 180,-

white

black opal

real grey

scarlet red

bright royal

navy blue

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

lavender purple

white

winter white

black opal

earth green

indian yellow

pepper red

lavender purple

white

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

pacifi c blue

frosted blue

ORGANIC COTTON
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05.9600 Stedman n
Fitted Crew Neck T „„ClClivive“e“

05.999707 0 Stedmaan 
Crew Neck T „Claire“

05.9610 Stedman
V-Neck T „Clive“

05.9710 0000000 StStStStSStStededededededmamamamamammannnn
V-Neck T „Clllaiiirerereree“““

05.9720 Sttedededmamamannn
V-Neck T „Clairere“ LSL

eOrganic CottonBio-BaumwolleBio-Baumwolleo-Baumwoo-Baumwoo-Baumwoo-Baumwo

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

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

24 12 € 11,10/Kč 290,-

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

24 12 € 10,15/Kč 265,-

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

24 12  € 11,10/Kč 290,-

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

24 12  € 10,15/Kč 265,-

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

24 12  € 13,95/Kč 365,-

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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05.9430 0 0 StSS edman
Henley T „Shawn“

05.9530 Stedmamaamann
Henley T „Sharon““““

05.9860 Stedddmamaan n 
Henley T „Lukee“ LSLSSLLLL

05.9400 StS edman
Slub T „Shawn“

0555.9999.9950500 StStedededddedmman n
Slub TT „„„„ShSS arararrronononnnono “““““

05.9808080800 0 00 StStSS edman 
Crew NNNNeck k k k TT TTT „L„L„L„L„ uku e“

05.9900 Steedman 
Crew Neck T „„Lisa“

FlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn
MelangeMelangeMelangeMelangeMelangelangMelangelangelangelangelang

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

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

24 6 € 12,35/Kč 320,-

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

24 12 € 12,35/Kč 320,-

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

24 12 € 15,20/Kč 395,-

Pánské tričko
140g/m², 100% bavlna
Módní kulatý výstřih, zpevňující páska na 
ramenou, hrubší stehy na lemech rukávů a
kolem krku, neutrální velikostní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 9,50/Kč 245,-

Dámské tričko
140g/m², 100% bavlna
Lehce vypasované, hlubší kulatý výstřih, 
zpevňující pásek na ramenou, hrubší stehy
na lemech rukávů a kolem krku, neutrální 
velikostní label za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 9,-/Kč 235,-

Pánské melange tričko „Luke“
145g/m², 60% česaná bavlna, 40% polyes-
ter, melange žerzej
Pánské melange tričko, vyztužené ramenní 
švy a žebrovaný elastický lem kolem krku,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 6,75/Kč 175,-

Dámské melange tričko „Lisa“
145g/m², 60% česaná bavlna, 40% polyes-
ter, melange žerzej
Dámské melange tričko, vyztužené ramenní 
švy a žebrovaný elastický lem kolem krku, 
neutrální velikostní label
S – M – L – XL

24 12 € 6,75/Kč 175,-

black opal

slate grey

white

black opal

charcoal heather

navy heather

white

black opal

slate grey

crimson red

true blue

bahama green

white

black opal

crimson red

true blue

bahama green

charcoal
heather grey heather pumpkin 

heather cherry heather purple heather navy heather aqua heather
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05.9020 
Stedman | Crewww NNNecececck T „Morgan““

05.9999121212120
Stedman | Creww NNNNeck T „MMMegegegegann“

05.9000 
Stedman | Crew Nececk T T „B„Benennnn“““

05.9010
Stedman | V-NeNeckck TTT „„BeBeBeBeeeen“n“n“n

05.9690 
Stedman | Deep V-NNeck kkkkk T „Dean“

05.9130
Stedman | V-Neeckk TTT „Megan“

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

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

24 12 € 7,-/Kč 185,-

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

24 12 € 7,-/Kč 185,-

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

24 12 € 7,-/Kč 185,-

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

24 12 € 7,-/Kč 185,-

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

24 12 € 11,10/Kč 290,-

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

24 12 € 7,-/Kč 185,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 18,45/Kč 480,-

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

50 10 € 18,45/Kč 480,-

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

50 10 € 7,90/Kč 205,-

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

50 10 € 7,90/Kč 205,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 14,30/Kč 370,-

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

50 10 € 14,30/Kč 370,-

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

50 10 € 7,90/Kč 205,-

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

50 10 € 7,90/Kč 205,-

18.8007 
Tee Jays | 8007
Pánské tričko „Sof-Tee“ dlouhý
rukáv
100% česaná bavlna předepraná
proti srážení
Projmutý střih, úzké lemování na vý-
střihu s Lycrou®, rukávy s manžetami
s Lycrou®
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 10 € 11,85/Kč 310,-

18.0401 
Tee Jays | 401
Pánské elastické tričko do V
195g/m², 90% česaná bavlna, 10%
elastan
vypasovaný střih, dvojité švy, „full 
feeder“ elastan pro extra hebký
dotek, V výstřih s úzkým lemem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 15,60/Kč 405,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 10,65/Kč 275,-

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

50 10 € 10,65/Kč 275,-

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

50 10 € 12,70/Kč 330,-

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

50 10 € 12,70/Kč 330,-

18.0620 
Tee Jays | 620
Pánské tričko „Grandpa“ s dlou-
hým rukávem
250g/m², 100% předepraná bavlna
mírně vypasovaný střih, léga s 3
knofl íčky
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 20,05/Kč 520,-

18.0680 
Tee Jays | 680
Dámské tričko „Grandma“ s
dlouhým rukávem
250g/m², 100% předepraná bavlna
mírně vypasovaný střih, léga s 5
knofl íčky
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 20,05/Kč 520,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-

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

50 10 € 10,25/Kč 265,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 5,60/Kč 145,-

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

50 10 € 5,60/Kč 145,-

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

50 10 € 5,25/Kč 135,-

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

50 10 € 16,-/Kč 415,-

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

50 10 € 13,70/Kč 355,-

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

50 10 € 12,50/Kč 325,-

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

50 10 € 16,40/Kč 425,-
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Polos

HRM 75.0502 & 75.0602 – S. 67

1. Jen 8% našich polokošil je vyrobeno z materiálu single jersey, který je používán zejména k výrobě 
triček. Většina je zhotovena z “klasického” piqué materiálu. 

2. Více než třetina produktů v této kategorii je vyrobena z česané bavlny.

3. 13% polokošil 2019 jsou novinky, 64% máme v nabídce minimálně 3 roky.

4. 14 ze 155 artiklů mají neutrální velikostní etiketu za krkem.

5. 13% našich polokošil lze prát na 60°.

6. V tomto roce se katalogu nachází 8 polokošil z bio bavlny.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 10 € 17,55/Kč 455,-

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

50 10  € 9,45/Kč 245,-

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

50 5  € 9,45/Kč 245,-

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

50 10 € 15,40/Kč 400,-

Pánské Piqué Polo dlouhý rukáv
180g/m², 100% bavlna předepraná proti srážení, prstencová
Límec s plochým žebrování 1x1, zesílená knofl íková léga se 2
knofl íky tón v tónu, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 14,20/Kč 370,-

Dámské Piqué Polo dlouhý rukáv
180g/m², 100% bavlna předepraná proti srážení, prstencová
Projmutý střih, límec s plochým pletením, knofl íková léga se 2
knofl íky tón v tónu, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 14,20/Kč 370,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 5  € 12,30/Kč 320,-

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

50 10  € 12,30/Kč 320,-

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

50 5  € 12,30/Kč 320,-

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

40 10  € 15,85/Kč 410,-

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

25 5  € 15,85/Kč 410,-

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

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

50 10  € 11,55/Kč 300,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

40 10 € 23,-/Kč 595,-

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

50 10  € 17,85/Kč 465,-

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

25 5  € 17,85/Kč 465,-

Pánské Bio Piqué Polo
170g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna předepraná
proti srážení, prstencová
Klasický střih, límec a manžety z žebrování 1x1, knofl íková
léga se 2 knofl íky tón v tónu, pásek kolem krku, neutrální 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 11,20/Kč 290,-

Dámské Bio Piqué Polo
170g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna předepraná
proti srážení, prstencová
Lehce projmutý střih, límec a manžety z žebrování 1x1, 
knofl íková léga se 2 knofl íky tón v tónu, pásek kolem krku, 
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 11,20/Kč 290,-

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

36 6  € 14,85/Kč 385,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánské polo
180g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení,
heather barvy: 65% polyester, 35% bavlna
Střih zdůrazňující postavu, léga se 3 perleťovými knofl íky ve 
stejné barvě, boční rozparky, Tear Away label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 0  € 12,-/Kč 310,-

Pánské polo
180g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Projmutý střih, léga se 3 knofl íky tón v tónu, boční rozparky,
lze prát na 60°, Easy Care
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 0  € 12,10/Kč 315,-

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

36 6  € 13,65/Kč 355,-

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

36 12  € 12,-/Kč 310,-

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

36 12  € 12,95/Kč 335,-

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

36 12  € 16,25/Kč 420,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

36 6 € 12,10/Kč 315,-

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

36 12  € 10,70/Kč 280,-

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

36 6  € 9,65/Kč 250,-

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

36 0 € 12,25/Kč 320,-

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

36 0  € 12,25/Kč 320,-

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

36 0  € 10,25/Kč 265,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

75.0502 HRM | 502
Pánské Luxury Stretch polo
180g/m², 95% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 5% elastan
Projmutý střih, límec a manžety z 
žebrování, Dvě vyjmutelné výztuže
límce, knofl íková léga ze 3 knofl íky
a HRM detaily tón v tónu, lemovaný
pásek kolem krku a boční rozparky, 
bez labelu, předepráno proti srážení,
antipilling úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 1 € 23,50/Kč 610,-

75.0602 HRM | 602
Dámské Luxury Stretch polo
180g/m², 95% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 5% elastan
Projmutý střih, límec a manžety z 
žebrování, Dvě vyjmutelné výztuže
límce, knofl íková léga ze 3 knofl íky
a HRM detaily tón v tónu, lemovaný
pásek kolem krku a boční rozparky, 
bez labelu, předepráno proti srážení,
antipilling úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

30 1 € 23,50/Kč 610,-

02.0791 James & 
Nicholson | JN 791
Dámské piqué polo
180g/m², 100% bavla
Projmutý střih, pletený límeček a
manžety na rukávech, 3 knofl íky tón 
v tónu, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 8,30/Kč 215,-

02.0792 James & 
Nicholson | JN 792
Pánské piqué polo
180g/m², 100% bavla
Pletený límeček a manžety na
rukávech, 3 knofl íky tón v tónu,
odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 10 € 8,30/Kč 215,-

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

50 1 € 22,80/Kč 595,-

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

50 1 € 22,80/Kč 595,-
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Organic Cotton
BBBi Baumwolle
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Organic Cottonic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

02.8030 James & 
Nicholson | 8030
Pánské pruhované piqué polo 
180g/m², 100% česaná Bio bavlna
předepraná proti srážení
Pletený límeček, 3 kontrastní 
knofl íky, vnitřní léga s kontrastními
knofl íky, náprsní kapsa, rukávy 
s manžety, postranní rozparky,
odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,50/Kč 560,-

02.8029 James & 
Nicholson | 8029
Dámské pruhované piqué polo
180g/m², 100% česaná Bio bavlna
předepraná proti srážení
Projmutý střih, pletený límeček, 5
kontrastních knofl íků, vnitřní léga
s kontrastními knofl íky, náprsní 
kapsa, rukávy s manžety, postranní 
rozparky, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 560,-

02.0726 James & 
Nicholson | JN 726
Pánské piqué polo
240g/m², 100% česaná bavlna
předepraná proti srážení
Pletený límeček a manžety, límeček
s kontrastními proužky, kontrastní 
vnitřní léga, 4 knofl íky tón v tónu,
postranní rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

0 0 € 20,40/Kč 530,-

02.0725 James & 
Nicholson | JN 725
Dámské piqué polo
240g/m², 100% česaná bavlna
předepraná proti srážení
Projmutý střih, pletený límeček a 
manžety, límeček s kontrastními
proužky, kontrastní vnitřní léga,
4 knofl íky tón v tónu, postranní 
rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,40/Kč 530,-

02.0728 James & 
Nicholson | JN 728
Pánské piqué polo s proužkem
240g/m², 100% česaná bavlna
předepraná proti srážení
Pletený límeček a manžety s
kontrastními proužky, kontrastní 
vnitřní léga, 4 knofl íky tón v tónu,
postranní rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,40/Kč 530,-

02.0727 James & 
Nicholson | JN 727
Dámské piqué polo s proužkem
240g/m², 100% česaná bavlna
předepraná proti srážení
Projmutý střih, pletený límeček a 
manžety s kontrastními proužky,
kontrastní vnitřní léga, 4 knofl íky
tón v tónu, postranní rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,40/Kč 530,-
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James & Nichchhchoolooo sonnnnnn || JNJN 70K0K
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02.00222222
James & & NNiN chholsoos n nn || | | JNJNJNJNNJNNNN 2222
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James & Nicholllsososoosonnnn |||| JNNJNJ  748

02.0020220 
Jamees &&& Nicholsonn |||| JJNJ 222200000

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

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

50 10  € 13,60/Kč 355,-

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

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

50 10  € 11,40/Kč 295,-

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

50 10  € 12,50/Kč 325,-

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

50 5  € 20,-/Kč 520,-

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

50 10  € 11,-/Kč 285,-

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

50 10  € 13,30/Kč 345,-
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02020202.00071777 8 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 1 € 19,60/Kč 510,-

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

50 1 € 19,60/Kč 510,-

02.8010 James & 
Nicholson | JN 8010
Pánské bio polo
180g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna
úpletový límec a lemy rukávů, 4
knofl íky tón v tónu, boční rozparky,
odnímatelná etiketa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 14,80/Kč 385,-

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

50 1 € 14,80/Kč 385,-

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

50 1 € 21,50/Kč 560,-

02.0718 James & 
Nicholson | JN 718
Pánské polo
180g/m², 95% bavlna, 5% elastan,
single jersey
Konfekční límeček s knofl íky, vnitřní 
léga a manžety, 3 knofl íky tón v
tónu, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,50/Kč 560,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

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

50 1 € 19,60/Kč 510,-

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

50 1 € 19,60/Kč 510,-

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

50 1 € 23,90/Kč 620,-

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

50 1 € 23,90/Kč 620,-

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

50 1 € 20,-/Kč 520,-

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

50 1 € 20,-/Kč 520,-
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0202.0.0980 
Jammes & Nicholsonn | JN 988080808

0202.0.09797979799 9 9 
JaJaJ memess & & NNNiNichchololsosonn | | JNJNJNJNNJJJN 99979

02.0034 
James & Nicholson | JNJNJ 3344

02020202020 .09393334 4 4 
334JaJaJamemememememmessss && & & NiNiNiN chchholoollsssson | JNJJ  93

02.0569
James & Nicholsoonn | JN 5556969699

0202.0.0565656568 8 8 8888
JaJamemess & & && NiNiNiNichchchc ooololololoo sososos nnnnn | | | JNJJJ  568

Sl b YarnFlammgarnFlammgarnl mmgarlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn Sl b YarnFlammgarnFlammgarnl mmgarlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

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

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

50 1 € 22,-/Kč 570,-

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

50 1 € 22,-/Kč 570,-

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

50 10 € 17,90/Kč 465,-

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

50 10 € 17,50/Kč 455,-

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

50 1 € 21,50/Kč 560,-

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

50 1 € 21,50/Kč 560,-

white/navy

graphite/azure

fern green/navy

yellow/navy

orange/navy

tomato/navy

azure/navy

navy/fern green

white/navy

graphite/azure

fern green/navy

yellow/navy

orange/navy

tomato/navy

azure/navy

navy/fern green

white/red

white/navy

black/orange

black/silver

frog/white

lime green/white

orange/white

red/white

royal/white

navy/white

white/red

white/navy

black/orange

black/silver

frog/white

lime green/white

orange/white

red/white

royal/white

navy/white

white/black

black/white

graphite/white

irish green/
white

lime green/
white

orange/white

red/white

aqua/white

royal/white

navy/white

white/black

black/white

graphite/white

irish green/
white

lime green/
white

orange/white

red/white

aqua/white

royal/white

navy/white

72

Po
lo

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



02.0708 
James & Nicholson | || JNNNJN 7708080

02.007077
James & NiNiNichchololsoson n | JN 7077

02.00710 
James & Nichollsosonn || JNJN 771100

02.0700999
James & Nicchc olsoon n | | JN 7009090

02.0966 
James & Nicholson | JN 966

02.09655
JaJJ mes & NiNichchololsosososonn n | JNJN 999996566565656556

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

Pima Baumwolle
Pima Baumwolle

ma Baumwol
ma Baumwol
mmma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwo
ma Baumwo
ma Baumwo

Pima Baumwolle
pima bavlna
ma Baumwo
mpima cotton
pima cotton
ma Baumwo
ma Baumwma Baumwo
ma BauimBaumwomw

PimPimPim
eolleolle

ma Baumwol
ma Baumwol
mmma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwo
ma Baumwo
ma Baumwo

UV-Protection
sUV-ProtUV-Pro zzSchutzSchuSchut
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz

V-Protection
s UUV PUV

zz
UV-SchutzV-Schchut

mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz
mit UV-Schutz

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

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

50 1 € 22,80/Kč 595,-

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

50 1 € 22,80/Kč 595,-

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

50 1 € 20,40/Kč 530,-

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

50 1 € 20,40/Kč 530,-

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

50 1 € 32,30/Kč 840,-

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

50 1 € 32,30/Kč 840,-
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02.002666 
JJames & NiNiNicholson | | JJJJN 2666

02.0029 
James & Nicholsososososoonnnnn | JN 29

0222.0181800
Jamememes s && NiNiichchchchololololo sosososooon || JNNNN 118080

02.091118
James && & Nicholsoonn ||| | JNNN 91888888

02.00003535556 66 6 
JaJJ mes & &&& NiNiNiN cchchcchollsonnn ||| JNJNNJNNJNNNNNN 3333556

02.00147
Jameess & Nicholllsonnnn | JN 1477

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

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

50 5 € 16,90/Kč 440,-

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

50 5  € 20,-/Kč 520,-

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

50 10  € 16,40/Kč 425,-

Piqué polo
190g/m², 100% česaná bavlna
knofl íky perleťového vzhledu, pletený límec a manžety rukávů, 
lemovka u krku, dvojité prošití průramků a ramen, boční 
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,70/Kč 355,-

Dámské elastické polo
200g/m², 95% bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, měkké elastické piqué, boční rozparky, ple-
tený límec, lemovka u krku, 3 knofl íky perleťového vzhledu,
prodloužený zadní díll
S – M – L – XL – XXL

50 10  € 13,90/Kč 360,-

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

50 5  € 20,40/Kč 530,-
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20.K2622222
Kariban | KKK2K2K2K2626262

20.K266333333
Kariban | KK2KKK 63

20.KKK232323222
Kariban nn ||| KKK233323

20.K226
Kariban | K2266

20.K237 
Kariban | K237333

replaces K227 
náhrada za K227 

replaces K227 
replaces K227K22777
ersetzt K227 
ersetzt K227
ersetzt K227 
ersetzt K227
ersetzt K227
ersetzt K227
ersetzt K227

(20.K227)
(20.K227)
(20.K227)
(20.K227)
(20.K227)
(20.K227)
(20.K227) replaces K238 

náhrada za K238 
replaces K238 
replaces K238
ersetzt K238 
ersetzt K238 
ersetzt K238 
ersetzt K238 
ersetzt K238
ersetzt K238
ersetzt K238

(20.K238)
(20.K238)
(20.K238)
(20.K238)
(20.K238)
(20.K238)
(20.K238)

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

20.K262 
Kariban | K262
Pánské Jersey polo
180g/m², 100% česaná bavlna,
grey heather/french navy heather: 
60% bavlna, 40% polyester
Knofl íková léga se 3 kovovými kno-
fl íky, pletené manžety na rukávech,
dvojitý šev na lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 11,65/Kč 305,-

20.K263 
Kariban | K263
Dámské Jersey polo
180g/m², 100% česaná bavlna,
grey heather/french navy heather: 
60% bavlna, 40% polyester
Projmutý střih, knofl íková léga se 4
kovovými knofl íky, pletené manžety 
na rukávech, dvojitý šev na lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 11,65/Kč 305,-

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

25 5  € 18,75/Kč 490,-

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

25 5  € 19,05/Kč 495,-

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

20 5  € 24,55/Kč 640,-
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202020200.2.22.2.22202020202000666 66 6 
KaKaaKariririririribababababbab n n nn || KV22220000060

200.22202007 77
Karibaban n || KVVKV2222222207077

20.K243
Kariban | K243

20.K244
Karibaban ||||| KK2K2K 44

20.K2455
Kariban | KK245

200.K252552222
Kariban n || K2K2525252

replaces KV2200 

(20 2200)
(20 2200)n

00 0
replaces KV2200 
replaces KV2200 

setzt KV2200
tzt KV2200

etzt KV2200

(20 2200)
(20 2200)20 22002replaces KV2200

eplaces KV2200
replaces KV2200
replaces KV2200
replaces KV2200
replaces KV2200
ersetzt KV2200 
ersetzt KV2200 
ersetzt KV2200
ersetzt KV2200
ersetzt KV2200
ersetzt KV2200
ersetzt KV2200

(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)2200))
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)
(20.2200)

replaces KV2201  KV2201
náhrada za KV2201 
náhrada za KV2201
replaces KV2201 
replaces KV2201

(20.2201)
KV22010

ersetzt KV2201 
ersetzt KV2201 
ersetzt KV2201
ersetzt KV2201
ersetzt KV2201
ersetzt KV2201
ersetzt KV2201

(20.2((( 2201)1)1)1)
(20.2201)
(20.2201)
(20.2201)
(20.2201)
(20.2201)
(20.2201)
(20.2201)

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

20.2206 
Kariban | KV2206
Pánské Vintage polo
220g/m², 100% bavlna, ash
heather: 98% bavlna, 2% viskóza
Dvojitá lemovka u krku, pletený lí-
mec a manžety na rukávech, dvojité
švy na lemu, boční rozparky, dvojitá
knofl íková léga s knofl íky v kon-
trastní barvě, efekt obnošení díky
speciální úpravě, tento proces vede
k barevným odchylkám, neutrální 
label velikosti za krkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 20,75/Kč 540,-

20.2207 
Kariban | KV2207
Dámské Vintage polo
220g/m², 100% bavlna, ash
heather: 98% bavlna, 2% viskóza
Dvojitá lemovka u krku, pletený lí-
mec a manžety na rukávech, dvojité
švy na lemu, boční rozparky, dvojitá
knofl íková léga s knofl íky v kon-
trastní barvě, efekt obnošení díky
speciální úpravě, tento proces vede
k barevným odchylkám, neutrální 
label velikosti za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 20,75/Kč 540,-

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

25 5 € 22,45/Kč 585,-

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

25 5 € 18,80/Kč 490,-

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

25 5 € 26,90/Kč 700,-

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

25 5 € 22,95/Kč 595,-
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20.K2099
Kariban | K2K20909

202020.KK.KK21212100000
KaKaKaririr babab n n ||| K2K2K2K21010

20.K241 
Kariban | K241

20.KK242 2 
KaKaKaririribababababaan n nn ||| K2K2K24242222422

22220202 .K.K242 0
KaKaaariribab n || K22400

20.K239
Kariban | K239

Bi Baumwolle
Organic CottonCottCottBiBaumwomw
BioiBio-BauBio-BauBio-BauBio-Bau olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
B ganic Cottnic Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwo
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

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

50 5 € 15,75/Kč 410,-

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

50 5 € 15,75/Kč 410,-

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

25 5 € 18,80/Kč 490,-

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

25 5 € 16,95/Kč 440,-

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

25 5 € 23,10/Kč 600,-

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

25 5 € 19,50/Kč 505,-
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404000.4001
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

40.4001 
Promodoro | 4001
Pánské polo „Superior“
220g/m², 100% česaná bavlna
Pásek kolem krku, knofl íková léga 
se 3 knofl íky tón v tónu, otevřené
manžety, boční rozparky, lze prát na
60°, vhodné do sušičky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL

50 5 € 18,30/Kč 475,-

40.4005 
Promodoro | 4005
Dámské polo „Superior“
220g/m², 100% česaná bavlna
Pásek kolem krku, knofl íková léga 
se 3 knofl íky tón v tónu, otevřené
manžety, boční rozparky, lze prát na
60°, vhodné do sušičky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 17,-/Kč 440,-

10.565M 
Russell | 565M
Pánské HD jersey raglánové polo
65% polyester, 35% česaná bavlna 
předepraná proti srážení, single
jersey
Kontrastní výstřih s ozdobným pro-
šitím a límcem podšitým v džínovém
stylu, kontrastní léga s 3 knofl íky,
švy na rukávech, úzké manžety,
boční rozparky s džínovým vzorem,
lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 19,15/Kč 500,-

10.567M 
Russell | 567M
Pánské elestické piqué polo
210g/m², 95% bavlna, 5% lycra®,
barva light oxford: 88% bavlna, 7% 
viskóza, 5% lycra®
Projmutý střih, úzký límec, 3 kno-
fl íky tón v tónu, barevný proužek 
podél ramenního švu, žebrované
manžety, kratší boční rozparky, lze
sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 23,20/Kč 605,-
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10.55555566F
RRRuR ssssseellelll l | 5666F6F

100000.5.5.5. 66666666 MMM
RuRuRussssselelelell | 566M6666

10001001010.5.5.5999999MMMMMMM
RuRuRuuRuusssssssssss elelelele lllll |||| 5959595959999M99M99

1110.55577MMM
RuRuRusselll | 575757575 7M77M7

11010.5.57777FF 
Russsssselell l || 57577FF

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

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

36 6 € 22,35/Kč 580,-

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

36 6 € 22,35/Kč 580,-

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

36 6  € 15,95/Kč 415,-

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

36 6  € 20,65/Kč 535,-

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

36 6  € 20,65/Kč 535,-
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10.539B
Russell | 539B

1010.5553999FFF
RRuRussssseelll | 5353399F999F999

10.539M 
Russell | 539M

101000100..5.56969L L
Ruusssssssselelll || 56569L9L

10.569F F F
Russell | 55656569F9F9F

100.55569696996 M MM MM 
RuRuuussselellllll | | | 5556569M9

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

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

36 6 € 13,70/Kč 355,-

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

36 6  € 16,50/Kč 430,-

Polo tričko
215g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Zesílené stehy na ramenou, jedinečná dvojitá vazba příze, 
zpevňující lemovka kolem krku, ideální také jako pracovní 
polokošile, náhradní knofl ík.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL** – 6XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 16,50/Kč 430,-

Polo s dlouhým rukávem
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky, zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS* – S – M – L – XL – XXL
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 17,85/Kč 465,-

Dámské polo
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky, zesílené stehy
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6  € 15,10/Kč 395,-

Polo piqué
200g/m², 100% bavlna
úpletový límeček, léga se 2 barevnými knofl íky, zesílené stehy 
na ramenou, rukáv bez úpletu, na okrajích rukávů a výstřihu
zdvojený šev, boční rozparky, náhradní knofl ík
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL** – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 15,10/Kč 395,-

white

black

light oxford

bottle green

yellow

pure gold

bright red

classic red

burgundy

purple

sky

bright royal

french navy

winter emerald

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green*

lime

bright red

classic red

sky

bright royal*

french navy*

black*

convoy grey

light oxford*

bottle green*

lime

yellow

gold

bright red

classic red*

burgundy

purple

sky

bright royal* **

french navy* **

winter emerald

white*

black

classic red

french navy*

white

black

bottle green

apple

lime

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy

turquoise

white* **

black**

bottle green

apple

lime

yellow

orange

classic red

candy pink

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy* **

turquoise

Po
lo

s
RU

SS
EL

L 



2525.1.1363622
SOS L''SS || SpSpriringng IIII

2252522 .11131331000
SOOOOL'L'SS | PePePeP ople

25.1338 
SOL'S | Passion

25.13443434343 2222222
SOL'S || SuSuummmmmmererere IIIIIII

25.1345
SOL'S | Summer Kids II

255.1.136363 99
SOSOL'SS ||| PrPrininceceee

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

25.1362 
SOL'S | Spring II
Pánské polo
210g/m², 100% česaná bavlna
jemně žebrovaný límeček, zesílená
léga se 3 stejnobarevnými knofl íčky,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL* –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 15,45/Kč 400,-

25.1310 
SOL'S | People
Dámské polo
210g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, jemně žebrovaný 
límec a manžety rukávů, lemovka ve 
výstřihu, 4 stejnobarevné knofl íky,
dolní lem s bočními rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,45/Kč 400,-

25.1338 
SOL'S | Passion
Dámské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
vypasovaný střih, žebrovaný
límeček, lemovka u krku, vyztužená
léga se 4 stejnobarevnými knofl íčky,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 9,90/Kč 255,-

25.1342 
SOL'S | Summer II
Pánské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
žebrovaný límeček, lemovka u krku,
vyztužená léga se 3 stejnobarevnými
knofl íčky, boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 9,90/Kč 255,-

25.1345 
SOL'S | Summer Kids II
Dětské polo
170g/m², 100% česaná bavlna
žebrovaný límeček, lemovka u krku,
vyztužená léga se 3 stejnobarevnými
knofl íčky, boční rozparky
  4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 5 € 9,70/Kč 250,-

25.1369
SOL'S | Prince
Dvoubarevné piqué polo
190g/m², 100% česaná bavlna
2 knofl íčky tón v tónu, kontrastní 
límeček a lem na rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,60/Kč 535,-
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25.1134 
SOL'S | Perfect Mennnn

25.1135 
SOSOL'S | Perfect WWoWoWoWoomememememem n

25.20833
SOL'S | Peerfect LSL Womeeennnnn

2252 .22080877 
SOOL'L'LL S S | Perfect t LLSL Men

25.13177
SOL'S | Poodium

25.13553 3
SOL'L'S | WiWWW nterrrr IIIIII

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

25.1134 
SOL'S | Perfect Men
Pánské polo
180g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý střih, pletený límec a man-
žety na rukávech, léga s 2 knofl íčky, 
1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 12,25/Kč 320,-

25.1135 
SOL'S | Perfect Women
Dámské polo tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
přiléhavý delší střih, pletený límec
a manžety na rukávech, léga s 3
knofl íčky, 1 náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 12,25/Kč 320,-

25.2083 SOL'S 
Perfect LSL Women
Dámské Piqué Polo dlouhý rukáv
100% česaná bavlna
Projmutý střih, 1x1 žebrovaný límec, 
léga se 3 knofl íky, pásek kolem
krku, Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,90/Kč 415,-

25.2087 SOL'S 
Perfect LSL Men
Pánské Piqué Polo dlouhý rukáv
100% česaná bavlna
1x1 žebrovaný límec a lemy, léga
se 2 knofl íky, pásek kolem krku, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 15,90/Kč 415,-

25.1317 
SOL'S | Podium
Dámské polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná bavlna
4 knofl íčky tón v tónu, žebrovaný 
límeček, boční rozparky, zpevňující 
lemovka u krku
S – M – L – XL

50 5 € 22,50/Kč 585,-

25.1353 
SOL'S | Winter II
Pánské polo s dlouhým rukávem
210g/m², 100% česaná bavlna
zesílená léga s 3 knofl íčky tón v 
tónu, rovný lem s bočními rozparky, 
náhradní knofl ík na etiketě, lemovka
u krku
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 22,50/Kč 585,-
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25.0573
SOL'S | Prime Women

2525.0577711
SOSOL'L'SS || PrPrPrPrimimii e MeMeMeMeMeM nnnnnn

25.17099 
SOL'S | Phhoenix Womennn

255.1. 708
SOL'SS |||| Phoenix x MMMen

225.220882 
SOLL'S | Panname WWomennnnn

252525.2.2220080 1
SOOOOOOL'L'L'L SSSS |||| PPaPP naaaaammememm  Men

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

25.0573 
SOL'S | Prime Women
Dámské piqué polo
200g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
3 stejnobarevné knofl íčky, 1x1 
žebrovaný límeček a manžety na ru-
kávech, zesílené švy v oblasti ramen, 
1 náhradní knofl íček v bočním švu,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,85/Kč 410,-

25.0571 
SOL'S | Prime Men
Pánské piqué polo
200g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
3 stejnobarevné knofl íčky, 1x1 
žebrovaný límeček a manžety na ru-
kávech, zesílené švy v oblasti ramen, 
1 náhradní knofl íček v bočním švu,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 15,85/Kč 410,-

25.1709 SOL'S 
Phoenix Women
Dámské piqué polo stretch
220g/m², 95% česaná ringspun
bavlna, 5% elastan
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka
u krku, léga s 5 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 26,-/Kč 675,-

25.1708 SOL'S 
Phoenix Men
Pánské piqué polo stretch
220g/m², 95% česaná ringspun
bavlna, 5% elastan
zúžený střih, 1x1 žebrový úplet na
límci a patentech rukávů, lemovka
u krku, léga s 3 knofl íky tón v tónu,
boční rozparky, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 26,-/Kč 675,-

25.2082 
SOL'S | Paname Wo-
men
Dámské piqué Polo melír
60% bavlna, 40% polyester
Léga se 3 knofl íky, žebrovaný límec 
a lemy s kontrastními proužky, bez
labelu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 25,30/Kč 660,-

25.2081 
SOL'S | Paname Men
Pánské piqué Polo melír
60% bavlna, 40% polyester
Léga se 3 knofl íky, žebrovaný límec 
a lemy s kontrastními proužky, bez
labelu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 25,30/Kč 660,-
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25.0576 
SOL'S | Patriot

252525555 11.1.1.14040440404004404 7 
SOSOSOSOSOSSSSS L'S S SS | PaPaaPP trrrriioii t Woomemenn

25.0574
SOL'S | Portland Men

25.0575 
SOSSS L'S | Portlandndndnd WWWWomen

25.0578
SOL'S | Pasadena Womennen

2525...055755 7 7
SOSOL'L'''S | PaP sasadedeeena Men

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

25.0576 
SOL'S | Patriot
Pánské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 2 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním
švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 22,80/Kč 595,-

25.1407 
SOL'S | Patriot Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 3 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním
švu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 22,80/Kč 595,-

25.0574 
SOL'S | Portland Men
Pánské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
2 bílé knofl íčky, boční rozparky, 1x1
žebrovaný límeček a manžety na
rukávech, léga a boční rozparky s
kontrastním twill lemem, 1 náhradní 
knofl íček v bočním švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 20,85/Kč 540,-

25.0575 SOL'S 
Portland Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
4 bílé knofl íčky, boční rozparky, 1x1
žebrovaný límeček a manžety na
rukávech, léga a boční rozparky s
kontrastním twill lemem, 1 náhradní 
knofl íček v bočním švu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,85/Kč 540,-

25.0578 SOL'S 
Pasadena Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% piqué bavlna
vypasovaný střih, 3 knofl íčky, plochý
žebrovaný límeček, boční rozparky, 
na rukávech a límečku kontrastní 
proužky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 19,95/Kč 520,-

25.0577 
SOL'S | Pasadena Men
Pánské piqué polo
200g/m², 100% piqué bavlna
vypasovaný střih, 3 knofl íčky, plochý
žebrovaný límeček, boční rozparky, 
na rukávech a límečku kontrastní 
proužky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 19,95/Kč 520,-
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25.1376
SOL'S | Prescott Women

25.137373 7777
SSSOOS L'S | PPPPreeseesccoc tt MMMMMMenenenenenen

05.9050 
Stedman | Polo „„HeHeH nrnry“y“

05.9150
Stedman | Pololololo „„„„HHaHH nnnaa“

05.3000 
Stedman | Polo Men

05.310000000
Stedman || Polo WWomomomomen

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

25.1376 SOL'S 
Prescott Women
Dámské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
bavlna
žebrovaný límeček, 3 knofl íčky, 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 12,60/Kč 330,-

25.1377 
SOL'S | Prescott Men
Pánské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
bavlna
zpevňující lemovka u krku, 3
stejnobarevné knofl íčky, žebrovaný 
límeček
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 12,60/Kč 330,-

05.9050 Stedman 
Polo „Henry“
Pánské polo „Henry“
225g/m², 100% česaná piqué
bavlna
2 stejnobarevné knofl íčky, plochý
rib límeček, boční rozparky a na ru-
kávech manžety, neutrální velikostní 
label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 13,40/Kč 350,-

05.9150 Stedman 
Polo „Hanna“
Dámské polo „Hanna“
170g/m², 100% česaná piqué
bavlna
mírně vypasované polo s 5 stejnoba-
revnými knofl íčky, plochý rib límeček
a rukávy bez manžet, neutrální 
velikostní label
S – M – L – XL

24 6 € 12,-/Kč 310,-

05.3000 
Stedman | Polo Men
Pánské piqué polo
170g/m², 100% piqué bavlna
polo se 2 knofl íčky- imitace želvovi-
ny, bez manžet na rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 11,-/Kč 285,-

05.3100 
Stedman | Polo Women
Dámské piqué polo
170g/m², 100% piqué bavlna
pletený límeček, bez manžet na
rukávech, 2 stejnobarevné knofl íky
S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

48 6 € 11,-/Kč 285,-
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181 .1.14000 0
TTeTeee Jaysys || 1144000

18181888888.140001111
TeTeTeeeeee JJaJJ ysysy | 11114040404040111

181818188 111.140404040777 7 
Teeee JaJJaysys |||| 11114040404040407

18181818111 .1.1.1.1404040408 8 8
TTeTeeTeeeeee JJaJJJ ys | 1404400040888

18188888.111.1.1.1404040402 222 2
TTTeTeT ee JaJaJaaysysyssyss ||| 111400040400222222

181818888.1.1.1.1.1404440404033 33 
TTeeeee JaJaJaJJaJaysyysysysys | 111444040404 33

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

18.1400 
Tee Jays | 1400
Heavy piqué polo
215g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
pletený límeček, zesílená léga s 2
knofl íky tón v tónu, dvojité prošití 
na ramenou, průramcích a lemu,
žebrové manžety rukávů, lze prát
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

25 1 € 18,55/Kč 480,-

18.1401 
Tee Jays | 1401
Dámské polo
215g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
lehce vypasovaný střih, léga s 4
knofl íky tón v tónu, zpevňující 
lemovka, boční rozparky, lze prát
na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 18,55/Kč 480,-

18.1407 
Tee Jays | 1407
Pánské Heavy Luxus Stretch 
Stripe Polo
95% česaná bavlna předepraná proti 
srážení, 5% elastan, minipiqué
Lehce projmutý střih, proužkovaný 
pletený límec s Lycrou®, zesílená
knofl íková léga se 3 knofl íky tón v 
tónu, dvojité švy na ramenou, ru-
kávech a lemu, pásek na ramenou a
kolem krku, proužkované žebrované 
manžety na rukávu, boční rozparky, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 27,85/Kč 725,-

18.1408 
Tee Jays | 1408
Dámské Heavy Luxus Stretch
Stripe Polo
95% česaná bavlna dvakrát pře-
depraná proti srážení, 5% elastan,
minipiqué
Lehce projmutý střih, proužkovaný 
pletený límec s Lycrou®, zesílená
knofl íková léga se 5 knofl íky tón v 
tónu, dvojité švy na ramenou, ru-
kávech a lemu, pásek na ramenou a
kolem krku, proužkované žebrované 
manžety na rukávu, boční rozparky, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 27,85/Kč 725,-

18.1402 
Tee Jays | 1402
Pánské polo
215g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
kontrastní proužek na spodní 
části límce a na rukávech, léga se 2
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá
ramena, rukávy a lem, boční rozpar-
ky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 25,40/Kč 660,-

18.1403 
Tee Jays | 1403
Dámské Piqué polo
215g/m², 100% předepraná česaná
bavlna
kontrastní proužek na spodní 
části límce a na rukávech, léga se 4
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá
ramena, rukávy a lem, boční rozpar-
ky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 25,40/Kč 660,-
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18181 .1404055
Teeeee Jaysys || 1404055555

18181818.00.0.0.0141414145555
TTeTeTeT e JaJJ ys | 14545454545455

11188.1.1444400
TeTeTeTeT eeee JaJaysys || 114444444444400

1888.111.1144444444441111
Tee JaJaysysysyys || 11111444444444 1111
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.1405 
Tee Jays | 1405
Pánské luxusní elastické polo 
tričko
215g/m², 95% předepraná bavlna,
5% elastan
lehce vypasovaný střih, pletený
límeček s Lycra®, zesílená léga s 3
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá 
ramena, rukávy a lem, lemovka u 
krku, žebrový úplet na manžetách
rukávu, boční rozparky, lze prát 
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 27,05/Kč 705,-

18.0145 
Tee Jays | 145
Dámské luxusní elastické polo
215g / m², 95% česaná bavlna
dvakrát předepraná proti srážení,
5% elastan
malý plochý pletený pique límeček
s lykrou®, lemovka u krku, zesílená
léga s 5ti knofl íky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 27,05/Kč 705,-

18.1440 
Tee Jays | 1440
Pánské Polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká
léga se 4 perleťovými knofl íky, ze-
sílené švy na ramenou, velmi měkká 
hladká látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 31,15/Kč 810,-

18.1441 
Tee Jays | 1441
Dámské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká
léga s 5 perleťovými knofl íky, zesí-
lené švy na ramenou, velmi měkká
hladká látka
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 31,15/Kč 810,-
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188.141410 
TTTeTT e Jaaysys | 1410

1888888.1.1.11.1.114141414141414122 2 2222
TeTeeee JaJaJaJaaaysysysysysysyss |||||| 1111141414414144 2222222

188.114040406 6 
TTeee JaJaysys || 11404066

18888188.0.0.0.0.00.014141414114141466 6666
TeTTeTeeee e e JaJaJaJaJaJaaJJ ysysysysysysysys ||||||| 111111464646464644646

118.2404000000
Tee JaJaaysy  | 222240404 000

Náprsní kapsa
Chest Pocket
Chest Pocket
B sttaschehBrusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche
Brusttasche

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

18.1410 
Tee Jays | 1410
Fashion Luxus Stretch Polo
95% česaná bavlna dvakrát pře-
depraná proti srážení, 5% elastan,
minipiqué
Projmutý střih, button down stojá-
ček ze stejného materiálu, elegantní 
úzké manžety, delší záda s bočními
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 28,30/Kč 735,-

18.1412 
Tee Jays | 1412
Fashion Luxus Stretch Polo
dlouhý rukáv
95% česaná bavlna dvakrát pře-
depraná proti srážení, 5% elastan,
minipiqué
Projmutý střih, button down stojá-
ček ze stejného materiálu, elegantní 
úzké manžety, delší záda s bočními
rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 35,35/Kč 920,-

Pánské elastické polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 3 knofl íčky,
Lycra® na manžetách rukávů, zpevněná lemovka u krku a
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 33,20/Kč 865,-

Dámské luxusní piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 5 knofl íčky, 
Lycra® na manžetách rukávů, zpevněná lemovka u krku a 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 33,20/Kč 865,-

Pánské piqué polo s kapsou
185g/m², 60% předepraná bavlna, 40% polyester
pletený límeček, lemovka u krku, léga s 2 knofl íky perleťového
vzhledu, našitá náprsní kapsa, dvojité prošití na ramenou,
rukávech a lemu, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1  € 20,50/Kč 530,-
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Sweats

Russell 10.261M & 10.261F – S. 110

1. 20% našich mikin jsou z materiálu french terry. Tento materiál není drhnutý, proto není tak měkký
a teplý jako většina mikin. Umožňuje však lépe padnoucí tvar.

2. V této kategorii se nachází 12 výrobků z bio bavlny, včetně nové Bio-kolekce značky James & 
Nicholson. 

3. Více než třetina modelů je unisex. 

4. Absolutní bestsellery z této kategorie nakoupilo v posledním roce 693 zákazníků.

5. Z množství bestsellerů  pro muže bylo téměř 50% z celkového množství prodáno ve velikostech L, 
XL, jen cca 3% představuje prodej nadměrných velikostí.



01.000000626220 0 0
B&C || HoHoododododedededed

01.0.0686811
B&C | || HoHoododedededdd////k// idssss

01.0646
B&C | Spiderrr /men

01.I.I.ID0D0D02 222 2 22
B&C | IDIDD.0.0.00002020002 880/0//20202000

01.IDD0D033
B&&C | IDDD.00.003030 880/0///20202022

01.ID00044
BB&C | ID..0.004004 880/0//22220

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex
UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se stahovací šňůrkou, konstrukce vlákna 
PST, jemný měkký povrch, klokaní kapsa má vpředu zesílené 
stehy, dvojitý šev na ramenou a rukávech
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 26,95/Kč 700,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dvouvrstvá kapuce bez stahovací šňůrky, PST struktura příze,
jemný měkký povrch, zesílené stehy na klokaní kapse a rame-
nou, výstřih s plochým stehem
  3-4      5-6      7-8     9-11   12-14
98/104  110/116  122/128  134/140  146/152  

20 5  € 19,65/Kč 510,-

Pánská mikina na zip, stojáček
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, PST příze, měkký povrch, dvě kapsy všité
do bočních stehů, na konci rukávů a kolem krku elastické
manžety 2x2 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 36,90/Kč 960,-

Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
moderní střih, lemy kolem krku, rukávů a dolního okraje s
elastanem, bez bočních švů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 16,40/Kč 425,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
bez bočních švů, zateplená kapuce se stahovací šňůrkou,
klokaní kapsa, na rukávech elastické manžety 1x1 žebrování,
na průramcích a ve výstřihu plochý šev
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 20,80/Kč 540,-

Pánská mikina - 1/4 zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoký stojací límec, 1/4 zipem, na lemech elastické manžety,
1x1 rib, chránič brady u zipu, uvnitř mikiny česaný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 25,20/Kč 655,-
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01.I20222
B&C | ID.22202022 5550/0/0/0 505050550

01.I200003 3 
B&C | IDDDD.2.20303 550/0/00 55505

01.I205
B&C | ID.20555 50//505050

01.0647 
BB&C | Hoodedddd Full Zip p /mmmmmen

001010 .0.064646 22 B&B&CC
Hooooododeded FFulll l ZiZiZ p p /w/www/wwomomenene

0111.0.06868822
B&CC C | | HoHooodododdeeeedee  Fullll ZiZip p /k/k/kkkiiidiii s

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex
UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

Mikina
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
náplety kolem krku a rukávů 1x1 rib s elastanem, klasické 
vsazení rukávů, uvnitř česaný materiál, neutrální label s
označením velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

40 10  € 12,80/Kč 335,-

Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
boční švy, kapuce se stahovací šňůrkou, náplety kolem krku a
rukávů 1x1 rib s elastanem, klasické vsazení rukávů, klokaní 
kapsa, uvnitř česaný materiál, neutrální label s označením 
velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10  € 18,10/Kč 470,-

Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50% polyester
Dvoudílná podšitá kapuce s kulatou šňůrkou ve stejné barvě,
přesazené dvojité švy na ramenou, lem a manžety z elastické-
ho žebrování 1x1, klokaní kapsa, spirálový zip ve stejné barvě,
žádný label, uvnitř drsněno
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10  € 24,50/Kč 635,-

Pánská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stahovací šňůrka v kapuci, krytý stejnobarevný zip, jemný 
měkký povrch materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 33,30/Kč 865,-

Dámská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, stahovací šňůrka v kapuci, krytý stejnoba-
revný zip, jemný měkký povrch materiálu, 2 kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5  € 33,30/Kč 865,-

Dětská mikina s kapucí na zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kapuce bez stahovací šňůrky, PST struktura materiálu, měkký 
povrch, stejnobarevný skrytý zip
 3-4      5-6      7-8     9-11   12-14

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

20 5  € 25,85/Kč 670,-
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0010100 ..00.0. 66066 0 
B&B&B&B&B&CCC CC || SSeSSS t Inn

01.0066880 0 
B&C | SSeeet t InInn //kikikkkk dsdsdddd

06.7.7755050111
Bella ++++ CaCaCanvnvn aaaas | 7501

0006.390009 9 
BeBeelllla + Caaanvnvnvaas || 3333390099

066.3.3333.3737373777 9 9 9 
Bella ++ CaCCC nvnvnvnvvnvasssss |||| 333373737337399

06066.7.7750500022 2 222
BBBeelllla a +++ CaCaannvnvasa |||| 777777505055055 2222

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

01.0600 
B&C | Set In
Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch, 
na rukávech a kolem krku elastické 
manžety 1x1 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 19,70/Kč 515,-

01.0680 
B&C | Set In /kids
Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch, 
na rukávech a kolem krku elastické 
manžety 1x1 rib, tkaná etiketa pro
jmenovku
  3-4      5-6      7-8     9-11   12-14
98/104  110/116  122/128  134/140  146/152   

30 5 € 14,15/Kč 370,-

06.7501 
Bella + Canvas | 7501
Svetr s širokým výstřihem
278g/m², 50% polyester, 37, 5%
bavlna, umělé hedvábí: 12, 5%
rayon
melírovaná látka, široký výstřih
padající z ramen, široká úpletová 
lemovka výstřihu a rukávů
S – M – L – XL

12 0 € 29,65/Kč 770,-

06.3909 
Bella + Canvas | 3909
Unisex mikina s kapucí, zip
278g/m², 50% polyester, 37, 5%
bavlna, umělé hedvábí: 12, 5%
vypasovaný unisex střih, dvě kapsy, 
kapuce na stahování pomocí šňůrek 
v kontrastní barvě, zapínání na zip v
kontrastní barvě
XS – S – M – L – XL – XXL

12 0 € 40,20/Kč 1045,-

06.3739 
Bella + Canvas | 3739
Mikina s kapucí
220g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
mírně zúžená unisex mikina s kapucí 
se stahováním na bílé šňůrky, našitá
klokaní kapsa, zapínání na bílý zip
XS – S – M – L – XL – XXL

18 0 € 33,30/Kč 865,-

06.7502 
Bella + Canvas | 7502
Dámská Cropped Fleece Hoodie
220g/m², 52% česaná bavlna
předepraná proti srážení, 48% poly
fl eece
Stahovací šňůrka tón v tónu,
hluboko posazené ramenní partie, 
otevřený lem, Tear-away label
S – M – L – XL

12 0 € 27,60/Kč 715,-
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16161 .215552222
F.F.F..OO.O.L.LLLL |||| Preeeemimimimmm umumum HHHHoooooodededed d d SwSwSwwweaeaeaaatttttt

11616.2154 
F.F.O.O.L.L. | Premiiuummumumum SSeeeteee -In Swweaeaaaaaat

161 .2030322 
FFF.F.OOO.O L. | PPreremimiumummm Zipipii NNececk k SwSweeat

1616161661 .2.2.2.20303030344444 F.F.FFF O.O.O.O..L.L.LL |||| PPPPrerereeeemimimm umumumum  
HoHoHoHoHoodododododedededed SSSSweweweweeatatatt JJJacacaca kekekeetttttt

161616161 .2. 118 F.O.O.LL.LL  | PPPPreeemmimiummuu  
LaLaLaLaLadydydydyy-F-F-- it Hoodeeeddddd Jackket

1616.2.22222222888 F.F.F.O.O.L.L  
PrP ememmiuiuum m m SwSwSweaeaat Jackckkeeeetetet

1166.22.211116 6 F.F.O.O.O..LL.L  | PPreremmiummmm 
LaLaddydydyy-F-FFitit SSweweaaatat JJJackeket

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

Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, klokaní kapsa, na
rukávech a spodním lemu elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 23,65/Kč 615,-

Mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
single jersey lemovka u krku, na lemu a rukávech jsou elastic-
ké žebrované manžety
S – M – L – XL – XXL

36 1 € 18,70/Kč 485,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
stojací límec, skrytý zip, límec s lemovkou z hladkého úpletu, 
manžety a lemy z žebrového úpletu bavlna/elastan, raglánový
rukáv
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 24,50/Kč 640,-

Mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
dvouvrstvá kapuce se stejnobarevnou sta-
hovací šňůrkou, lem krku z hladkého úpletu,
žebrový úplet na manžetách a lemu mikiny,
dvě vsazené kapsy, úzký skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 30,80/Kč 800,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, 2
našité kapsy, na rukávech a spodním lemu
elastické lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 28,35/Kč 735,-

Pánská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
single jersy lemovka u krku, na lemu a
rukávech elastické žebrované manžety, úzký
skrytý zip, 2 vsazené kapsy
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 31,25/Kč 810,-

Dámská mikina
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
úzký skrytý zip, lemovka límce z hladkého
úpletu, raglánový rukáv, dvě vsazené kapsy, 
manžety a lemy z žebrového úpletu bavlna/
elastan
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 26,40/Kč 685,-
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161616666166.2.2.2. 20202 8 8 
F.FFF.F.F.F.OO.O.O.O.OO.L.L.L.L.L.LL.L. |||||| CClalassssss ic HHooooodededeed Sweaeaeaatt

161616616.2... 003030 8 8 
F.F.FFF.F.F.F.O..L.LLL ||||| CCClalaassssiicic LLadady-y-FiFittt HoHoHoododeded SSwew at

166.20404444444333333
F.F O.L.L  | CClaaaassssic Kididssss s HoHoooododededd Sweat

16161616.22.2.22222230
F.F O.O.O.O.LL.LL ||| CCCClasssssicicc SSweeatat JJacackekekett

161616161 .2.222006060 22222222
F.FF.F O.O.OO.L.L.L.. ||| CCCCClalaaalalassssssicicic HHooooodededededdddddd SSSwSwSSSwSweaeaeaat t t JaJaJackckcketettttt

1616661 .2.222045
F.O.O.O L.LL.L. || Classic Kididids Jaaaaccccckketet

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

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Dvojitá kapuce se stahovací šňůrkou, klokaní kapsa, na spod-
ním lemu a rukávech elastické manžety.
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 18,80/Kč 490,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, dvojitá kapuce s plochou stejnobarevnou 
stahovací šňůrkou, manžety a lemy směs bavlna/Lycra® žebro-
vý úplet, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 18,80/Kč 490,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lemovka u krku z hladkého úpletu, dvojitá kapuce bez staho-
vací šňůrky, klokaní kapsa, manžety a lem z žebrového úpletu
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4  € 14,90/Kč 385,-

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, úzký přední krytý zip, 2 kapsy, na spodním lemu 
a rukávech elastické manžety s lykrou
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 25,20/Kč 655,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy, úzký krytý zip, dvouvrstvá kapuce s plochou 
stejnobarevnou stahovací šňůrkou, na spodním lemu a ruká-
vech elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 25,75/Kč 670,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy, úzký krytý zip, dvouvrstvá kapuce bez stahova-
cí šňůrky, na spodním lemu a rukávech elastické manžety
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4  € 18,90/Kč 490,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kolem krku, na spodním lemu a rukávech manžety bavlna/
Lycra - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6  € 14,90/Kč 385,-

Dětská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
kolem krku, na spodním lemu a rukávech manžety bavlna/
Lycra - žebrový úplet
104 – 116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 10,05/Kč 260,-

Raglánová mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
raglánový rukáv, kolem krku, na spodním lemu a rukávech
manžety bavlna/Lycra - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 14,20/Kč 370,-

Tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy a elastický pas se stahovací šňůrkou, na konci
nohavic elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

36 6  € 14,35/Kč 375,-

Dětské tepláky
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
2 boční kapsy a elastický pas se stahovací šňůrkou, na konci
nohavic elastické manžety
116 – 128 – 140 – 152 – 164

36 6  € 11,65/Kč 305,-

Mikina s 1/4 zipem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, skrytý zip, límec s lemovkou z hladkého úpletu,
manžety a lem z žebrového úpletu bavlna/Lycra®
S – M – L – XL – XXL

24 4  € 22,30/Kč 580,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
vsazené rukávy, lem výstřihu a rukávů směs bavlna/Lycra®
žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 12,10/Kč 315,-

Mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
raglánový rukáv, lem výstřihu a manžety ze směsi bavlna/
Lycra® - žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 12,10/Kč 315,-

Dámská mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
raglánový rukáv, lem výstřihu a manžety ze směsi bavlna/
Lycra® - žebrový úplet
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 12,50/Kč 325,-

Tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
příjemný Belcoro® materiál, elastický pas se stahovací šňůrou, 
boční kapsy, rovné nohavice
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 12,20/Kč 315,-

Dětské tepláky
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
elastický pas se stahovací šňůrkou, boční kapsy, otevřené
nohavice bez manžet
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
116     128      140         152          164

36 1  € 10,80/Kč 280,-

Kraťasy
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
boční kapsy a elastický pas se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 10,30/Kč 265,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací šňůrkou, raglá-
nový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, 2 
postranní kapsy, skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 21,90/Kč 570,-

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací šňůrkou, raglá-
nový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, 2 
postranní kapsy, skrytý zip
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 17,90/Kč 465,-

Baseball mikina
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stojací límec, zapínání na zip v barvě látky, 2 boční kapsy, lem
kolem krku a rukávů úplet 1x1 rib s Lycra®, raglánový střih
S – M – L – XL – XXL

24 6  € 21,85/Kč 570,-

Raglánová mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací šňůrkou, raglá-
nový rukáv, manžety ze směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, 
klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL

24 1  € 15,65/Kč 405,-

Dámská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
vypasovaný střih, kapuce se stejnobarevnou plochou stahovací 
šňůrkou, raglánový rukáv, žebrové úplety ze směsi bavlna/
Lycra®, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1  € 15,65/Kč 405,-

Dětská mikina s kapucí
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, francouzské froté
kapuce bez stahovací šňůrky, raglánový rukáv, manžety ze 
směsi bavlna/Lycra®-žebrový úplet, klokaní kapsa
5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
116     128      140         152          164

24 1  € 13,20/Kč 345,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětská mikina s kapucí
271g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
zdvojené stehy, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
elastické žebrované lemy, klokaní kapsa, bez bočních švů
   S           M          L          XL

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

24 0 € 16,50/Kč 430,-

Mikina s kapucí
271g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
zdvojené stehy, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
elastické žebrované lemy, klokaní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 0  € 20,10/Kč 520,-

Mikina
271g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
dvojité stehy, vsazené rukávy, 1x1 žebrový elastický lem
výstřihu a rukávů, bez bočních švů
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 0  € 14,30/Kč 370,-

15.1860 Gildan | 18600
Mikina s kapucí propínací
271g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
2 kapsy, elastické žebrované manžety, zapínání na kovový zip,
vsazené rukávy, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 0 € 28,85/Kč 750,-

15.186L Gildan | 18600FL
Dámská propínací mikina s kapucí
271g/m², 50% předepraná bavlna, 50% polyester
vypasovaný střih, nepodšitá kapuce se šňůrkou, manžety 1x1 
žebrový úplet, dvojité prošití na ramenou a lemu, klokaní 
kapsy, kovový skrytý zip
S – M – L – XL – XXL

24 0 € 26,20/Kč 680,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0793 James & 
Nicholson | JN 793
Dámský raglánový svetr
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih,
elastické manžety na rukávech a
lemovka u krku, zdrsněný uvnitř, 
odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 12,20/Kč 315,-

02.0794 James & 
Nicholson | JN 794
Pánský raglánový svetr
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Kulatý výstřih, elastické manžety na 
rukávech a lemovce u krku, zdrsně-
ný uvnitř, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

30 5 € 12,20/Kč 315,-

Pánská mikina skapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, manžety a lemovka 
u krku s elastenem, klokaní kapsa, zdrsněná uvnitř, odtrhávací 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5  € 16,60/Kč 430,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Lehce projmutý střih,  dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůr-
kou, manžety a lemovka u krku s elastenem, klokaní kapsa,
zdrsněná uvnitř, odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 16,60/Kč 430,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Dvouvrstvá kapuce, manžety a lemovka u krku s elastenem,
klokaní kapsa, zdrsněná uvnitř, odtrhávací štítek
  XS         S          M          L          XL        XXL

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

30 5  € 12,20/Kč 315,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení,
15% polyester, french terry
Boční švy v přední části, dvouvrstvá kapuce se stahovací 
šňůrkou, manžety s elastenem, klokaní kapsa, YKK zip, uvnitř 
zdrsněná , odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení,
15% polyester, french terry
Lehce projmutý střih, boční švy v přední části, dvouvrstvá 
kapuce se stahovací šňůrkou, manžety s elastenem, klokaní 
kapsa, YKK zip, uvnitř zdrsněná , odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

Dětká mikina s kapucí
85% česaná bio bavlna předepraná proti srážení, 15% polyes-
ter, french terry
Dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou, manžety s elasta-
nem, klokaní kapsa, YKK zip, uvnitř zdrsněná, odtrhávací 
štítek
   XS         S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 1 € 30,-/Kč 780,-

Pánská raglánová mikina
300g/m², 85% česaná Bio bavlna předepraná
proti srážení, 15% polyester, french terry
Kulatý výstřih, elastické manžety na rukávech
a lemovce u krku, odtrhávací štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 1 € 26,30/Kč 685,-

Dámská raglánová mikina
300g/m², 85% česaná Bio bavlna předepraná
proti srážení, 15% polyester, french terry
Lehce projmutý střih, kulatý výstřih, elastické
manžety na rukávech a lemovce u krku,
odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 26,30/Kč 685,-

Dámská raglánová mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná Bio bavlna předepraná
proti srážení, 15% polyester
Lehce projmutý střih, boční švy v přední části,
dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůrkou,
manžety s elastenem, klokaní kapsa, uvnitř 
zdrsněná , odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

Pánská raglánová mikina s kapucí
300g/m², 85% česaná Bio bavlna předepraná
proti srážení, 15% polyester
Boční švy v přední části, dvouvrstvá kapuce
se stahovací šňůrkou, manžety s elastenem,
klokaní kapsa, uvnitř zdrsněná , odtrhávací 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 80% bavlna 20% polyester
Mikina s kulatým výstřihem, kvalitní bavlněný materiál, kom-
fort a pohodlí při nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

30 5  € 21,50/Kč 560,-

Dětská mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
dětská mikina s kulatým výstřihem, kvalitní bavlněný materiál,
komfort a pohodlí při nošení
  XS         S          M          L          XL        XXL

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

30 5  € 19,70/Kč 510,-

Mikina s kulatým výstřihem
300g/m², 100% česaná bavlna
manžety s elastanem, lemovka u krku, dvojité švy kolem
kulatého výstřihu, na rukávech a spodním lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 28,10/Kč 730,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoká kvalita s počesanou vnitřní stranou, lemovka u krku, 
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce se stahovací šňůr-
kou, velká klokaní kapsa, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,50/Kč 845,-

Dětská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vysoká kvalita s počesanou vnitřní stranou, lemovka u krku, 
manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce bez šňůrky, velká
klokaní kapsa, možno prát na 60°
  XS         S          M          L          XL        XXL

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

30 5  € 25,-/Kč 650,-

Dámská mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih,vysoká kvalita s počesanou vnitřní stra-
nou, lemovka u krku, manžety s elastanem, dvouvrstvá kapuce
se stahovací šňůrkou, velká klokaní kapsa, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 32,60/Kč 850,-
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020200020 00.00777777 5 5 
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02.07788888 
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02002.0.0777777 7 77 
JaJaJJ mememesss & && NNiNichchoolsosoonnn || JNJN 777777

02.0.0943 
James & & Nicholson | JN 9433

0202.0.09494442 22 2
Jaamememm ss & & & NiNiNiNichchchchololololsososooosonnn | | | JNJNNNNJJ 9994222

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

02.0776 James & 
Nicholson | JN 776
Pánská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Dvouvrstvá kapuce uvnitř v kon-
trastní barvě, pletené manžety s 
elastanem, kontrastní pruhy v pase
a na manžetách, klokaní kapsa,
kovový zip YKK, uvnitř zdrsněná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 41,-/Kč 1065,-

02.0775 James & 
Nicholson | JN 775
Dámská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce projmutá, dvojitá kapuce
vnitřní v kontrastní barvě, pletené
pásky s elastanem, kontrastní pásky
v pase a na rukávech, klokaní kapsa,
kovový zip YKK, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 41,-/Kč 1065,-

02.0778 James & 
Nicholson | JN 778
Pánská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Dvojitá kapuce vnitřní v kontrastní 
barvě, pletené pásky s elastanem,
kontrastní pásky v pase a na ruká-
vech, klokaní kapsa, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

02.0777 James & 
Nicholson | JN 777
Dámská Club mikina s kapucí
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Lehce projmutá, dvojitá kapuce 
vnitřní v kontrastní barvě, pletené
pásky s elastanem, kontrastní pásky
v pase a na rukávech, klokaní kapsa,
uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

02.0943 James & 
Nicholson | JN 943
Pánská vintage mikina s kapucí, 
zip
300g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
měkká, uvnitř počesaná, „Used
Look“ s nežačištěným okrajem, 
manžety s elastanem, dvouvrstvá
kapuce, stahovací šňůrka a lemovka
za krkem v kontrastní barvě, klokaní 
kapsa, kovový zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 46,70/Kč 1215,-

02.0942 James & 
Nicholson | JN 942
Dámská Vintage mikina s kapucí,
zip
300g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
vypasovaný střih, měkká, uvnitř 
počesaná, „Used Look“ s nežačiště-
ným okrajem, manžety s elastanem,
dvouvrstvá kapuce, stahovací šňůrka
a lemovka za krkem v kontrastní 
barvě, klokaní kapsa, kovový zip
XS – S – M – L – XL

30 1 € 46,70/Kč 1215,-
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02.0355 
James & Nichcholson | | JN 355

0202.0.035355354444
JaJaJaJaaamemess & & NiNiichchchcholololo sosososonn n n | | | JNJJNJNNNN 33335554544

02.0046 
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00020202020 .0.005052222
JaJaJaaJammmmemememess && NiNichchchhoolo sooon n nn || | JNJNJN 55552222

02.0058
James & Niccholllson nn | ||||| JNJNJNJNJNJNN 555555888888

02.035552
James & NNNicholllson n || | | JNJJJ  352

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

02.0355 James & 
Nicholson | JN 355
Pánská mikina s kapucí, zip
380g/m², vnější vrstva: 55% po-
lyester, 45% bavlna, vnitřní vrstva: 
mikrofl eece
dvouvrstvá, teplá, kapuce, stahovací 
šňůrka a zip v kontrastní barvě, 
kapuce s ochranou brady, elastické
manžety a lem, vsazené rukávy, 
klokaní kapsa, ploché stehy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 45,10/Kč 1175,-

02.0354 James & 
Nicholson | JN 354
Dámská mikina s kapucí, zip
380g/m², vnější vrstva: 55% po-
lyester, 45% bavlna, vnitřní vrstva: 
mikrofl eece
lehce vypasovaná, dvouvrstvá,
teplá, kapuce, stahovací šňůrka a 
zip v kontrastní barvě, kapuce s
ochranou brady, elastické manžety a
lem, vsazené rukávy, klokaní kapsa,
ploché stehy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 45,10/Kč 1175,-

02.0046 James & 
Nicholson | JN 46
Pánská mikina na zip
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
postranní kapsy na zip, manžety
a pas s elastanem, dvojité šití pro
dlouhou životnost a lemovka kolem
krku, zachovávající tvar, vyrobená z 
3vrstvé tkaniny, vnitřek počesaný,
lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 39,80/Kč 1035,-

02.0052 James & 
Nicholson | JN 52
Dámská mikina na zip
300g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
lehce vypasovaný střih, postranní 
kapsy na zip, manžety a pas s
elastanem, dvojité šití pro dlouhou
životnost, lemovka kolem krku za-
chovávající tvar, vyrobená z 3vrstvé 
tkaniny, vnitřek počesaný, lze prát 
na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 39,60/Kč 1030,-

02.0058 James & 
Nicholson | JN 58
Mikina na zip
300g/m², 100% česaná bavlna
mikina na zip, mikina má stahovací 
pás kolem rukávů a v pase, zpev-
něný lem kolem krku, 2 kapsy a je
dvojitě prošita
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,-/Kč 830,-

02.0352 James & 
Nicholson | JN 352
Mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% česaná bavlna
mikina se stojáčkem a 1/4 zipem,
okraje rukávů a pas jsou zakončené
manžetou, mikina má zpevněný lem
u krku a ploché švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,60/Kč 875,-
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02.0963 James & 
Nicholson | JN 963

020 .0999622 Jaameem s ss & & &&&&&
NiN chcholo sooon | JNN 99626662

0202.0994 James & & & &&
Nicholo son | JN 9949444

0202.0.099999993333 JaJamemes s && & 
NiN chchololsosooonn n nn ||||| JNJNJN 99993933

02.00000042 JaJaamemmm s & 
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02020202.0.0050505333 JaJaJaJamemememes s ss &&&&
NiNichchololo sosooonnnn | | | JNJNJNJN 55553333

02.000005050599 JaaJaammemm s & 
Nichollllssosos n n || JNJNJNJN 59

0202020222 00.0.0005959K K K JaJaJJaJaJ memm s & &
Nichhoolo sonn | || JJJNJNJJ 59K9K

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

Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
stahovací šňůrka kapuce a vnitřek kapuce
v kontrastní barvě, úpletové manžety, dvě
kapsy, kvalitní materiál pro komfort při nošení, 
uvnitř počesaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,-/Kč 910,-

Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, stahovací šňůrka
kapuce a vnitřek kapuce v kontrastní barvě,
úpletové manžety, dvě kapsy, kvalitní materiál 
pro komfort při nošení
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,-/Kč 910,-

Pánská melanže mikina s kapucí
300g/m², 60% bavlna, 40% polyester
pohodlný střih, klokaní kapsa, 2 vrstvá kapuce
s kontrastní šňůrkou, elastické manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,20/Kč 1045,-

Dámská melanže mikina s kapucí
300g/m², 60% bavlna, 40% polyester
pohodlný střih, klokaní kapsa, 2 vrstvá kapuce 
s kontrastní šňůrkou, elastické manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,20/Kč 1045,-

Pánská mikina s kapucí, zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
3 vrstvý materiál, uvnitř počesaný, dvouvrstvá
kapuce se stahovací šňůrkou, dvojité švy, 
manžety s elastanem, lemovka u krku, klokaní 
kapsa, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 40,10/Kč 1045,-

Dámská mikina s kapucí, zip
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvý materiál,
uvnitř počesaný, dvouvrstvá kapuce se
stahovací šňůrkou, dvojité švy, manžety s
elastanem, lemovka u krku, klokaní kapsa, lze
prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 40,20/Kč 1045,-

Mikina s kapucí, zip
300g/m², 100% česaná bavlna
dvouvrstvá kapuce, uvnitř hladký úplet se
stahovací šňůrkou, lemovka u krku, raglánový
rukáv, 2 boční kapsy, manžety s elastanem, 
dvojité prošití na rukávech a lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 34,10/Kč 885,-

Dětská mikina s kapucí, zip
300g/m², 100% česaná bavlna
dvouvrstvá kapuce, uvnitř hladký úplet,
lemovka u krku, raglánový rukáv, 2 boční 
kapsy, manžety s elastanem, dvojité prošití na 
rukávech a lemu
   XS         S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

30 1 € 27,20/Kč 705,-
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replaces KV2300 
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ersetzt KV2300 
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(20.2300) replaces KV2301 

náhrada za KV2301 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Svetr s motivem hvězd
500g, 85% akryl, 15% vlna
Kulatý výstřih, pletené pásky u krku, na rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1  € 30,45/Kč 790,-

Svetr s motivem vloček
500g, 85% akryl, 15% vlna
Kulatý výstřih, pletené pásky u krku, na rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1  € 30,45/Kč 790,-

Svetr s motivem sobů
500g, 85% akryl, 15% vlna
Kulatý výstřih, pletené pásky u krku, na rukávech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1  € 30,45/Kč 790,-

Pánská Vintage mikina s kapucí
350g/m², 80% bavlna, 20% polyester, ash heather: 79% 
bavlna, 20% polyester, 1% viskóza, Soft -Touch
Podšitá kapuce, kontrastní šňůrka, dvojitý pásek kolem krku
vzor rybí kost, kovový zip, klokaní kapsy, pletené pásky na
rukávech a lemu, efekt obnošení díky speciální úpravě, tento 
proces vede k barevným odchylkám, neutrální label velikosti 
za krkem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1  € 52,90/Kč 1375,-

Dámská Vintage mikina s kapucí
350g/m², 80% bavlna, 20% polyester, ash heather: 79% 
bavlna, 20% polyester, 1% viskóza, Soft -Touch
Podšitá kapuce, kontrastní šňůrka, dvojitý pásek kolem krku 
vzor rybí kost, kovový zip, klokaní kapsy, pletené pásky na
rukávech a lemu, efekt obnošení díky speciální úpravě, tento 
proces vede k barevným odchylkám, neutrální label velikosti
za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

16 1  € 46,30/Kč 1205,-

Pánská mikina s kapucí
300g/m², 100% bavlna, French Terry
Podšitá kapuce na přední straně křížená, pletené pásky na 
kapuci, rukávech a lemu, boční pletené vsadky, klokaní kapsa,
speciální úprava pro „vypraný“ look, tento proces vede k 
barevným odchylkám, neutrální label velikosti za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

16 1  € 42,25/Kč 1100,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská organic mikina, raglán
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna (OCS Blended - 
Organic Content Standard), 20% polyester, French Terry
malá V vsadka na límci, lemovka kolem krku, raglánový rukáv, 
široké pružné okraje ve výstřihu, na rukávech a lemu, neutrální 
etiketa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,15/Kč 680,-

Dámská organic mikina, raglán
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna (OCS Blended - 
Organic Content Standard), 20% polyester, French Terry
vypasovaný střih, malá V vsadka na límci, lemovka kolem krku,
raglánový rukáv, široké pružné okraje ve výstřihu, na rukávech 
a lemu, neutrální etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 26,15/Kč 680,-

Dámský Oversize Sweater
91% bavlna, 9% polyester, light grey heather: 87% bavlna, 
9% polyester, 4% viskóza, French Terry
Široký ležérní střih s velkým výstřihem, pásek kolem krku
vzor rybí kost, neolemované ukončení dole, dvojité švy na
manžetách
S/M – L/XL

20 5  € 17,60/Kč 460,-

Pánská organic propínací mikina s kapucí
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se šňůrkou, lemovka kolem krku, zapínání 
na kovový zip, široké pružné okraje u výstřihu, na rukávech a 
lemu, 2 boční kapsy, otvor pro sluchátka, neutrální velikostní 
label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 38,75/Kč 1005,-

Dámská organic propínací mikina s kapucí
300g/m², 100% OCS certifi kovaná bio bavlna, u heather
(OCS Blended) barev 20% polyester, heather grey 30% 
viskóza
vypasovaný střih, zateplená kapuce se šňůrkou, lemovka 
kolem krku, zapínání na kovový zip, široké pružné okraje u vý-
střihu, na rukávech a lemu, 2 boční kapsy, otvor pro sluchátka,
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 36,50/Kč 950,-

Mikina s kapucí
180g/m², 100% enzymaticky praná bavlna, grey: 10%
viskóza
nezateplená kapuce s kontrastní šňůrkou a páskou kolem
krku, 2 klokaní kapsy, manžety ze stejného materiálu, lehká
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 21,-/Kč 545,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester, kartáčovaný fl eece
kapuce s kontrastní vniřní vrstvou a stahovací šňůrkou, 
žebrový úplet na manžetách a lemu, klokaní kapsa s přístupem
pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 24,30/Kč 630,-

Dámská dvoubarevná mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, kontrastní barva zateplené kapuce se šňůr-
kou, manžety rukávů a lem z žebrového úpletu, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 27,20/Kč 705,-

Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester, kartáčovaný fl eece
klokaní kapsa s přístupem na sluchátka, kontrastní vnitřek
kapuce, na spodním lemu a rukávech elastické žebrované 
manžety
 6/8      8/10   10/12  12/14

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

20 1  € 22,15/Kč 575,-

Mikina
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
kulatý výstřih, lem z žebrového úpletu, detail křížkového
stehu, široké manžety na rukávech a okraji mikiny, uvnitř 
kontrastní lemovka, nepatrně srážlivé
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 34,75/Kč 905,-

Mikina s kapucí
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
ležérní střih, dvouvrstvá kapuce, lem u krku a kapuce v kon-
trastní barvě- šedé, u šedé mikiny v navy, klokaní kapsa, široké 
manžety na rukávech a spodním lemu, nepatrně srážlivé
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 43,65/Kč 1135,-

Mikina s kapucí
360g/m², 80% předepraná bavlna, 20% polyester
ležérní střih, dvouvrstvá kapuce, lem u krku a kapuce v kon-
trastní barvě- šedé, u šedé mikiny v navy, klokaní kapsa, široké 
manžety na rukávech a spodním lemu, YKK zip, nepatrně
srážlivé
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1  € 48,40/Kč 1260,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina s kapucí „Superstar“
330g/m², 80% bavlna, 20% elastan, Peach fi nish
Ploché švy fl atlock, 3dílná kapuce s s vnitřní podšívkou,
plochá bavlněná šňůrka v přírodní barvě, dvojitý pásek kolem
krku, Tear-Off  Label, raglánové rukávy, elastické 2x2 žebrova-
né pásky na rukávech a v pase, klokaní kapsa, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 30,70/Kč 800,-

Dámská mikina s kapucí „Superstar“
330g/m², 80% bavlna, 20% elastan, Peach fi nish
Ploché švy fl atlock, 3dílná kapuce s s vnitřní podšívkou,
plochá bavlněná šňůrka v přírodní barvě, dvojitý pásek kolem
krku, Tear-Off  Label, raglánové rukávy, elastické 2x2 žebrova-
né pásky na rukávech a v pase, klokaní kapsa, uvnitř drsněno,
lehce projmutá
S – M – L – XL

20 5 € 27,70/Kč 720,-

Mikina
280g/m², 80% OCS blended bio bavlna, 20% rPET (recyklo-
vaný PET)
Žebrování na výstřihu, pásek kolem krku vzor rybí kost, zu-
šlechtěný patch na krku, vsazené rukávy, Tear-Away label
S – M – L – XL – XXL

30 5 € 25,30/Kč 660,-

Pánská mikina
320g/m², 100% česaná bavlna
Stojáček, elastické manžety na rukávech a
lemu, 2 boční kapsy se zipem, souvislý skrytý 
zip tón v tónu, lze prát na 60°, vhodné do
sušičky, vnitřní strana drsněná
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 36,25/Kč 940,-

Dámská mikina
320g/m², 100% česaná bavlna
Stojáček, elastické manžety na rukávech a
lemu, 2 boční kapsy se zipem, souvislý skrytý 
zip tón v tónu, lze prát na 60°, vhodné do
sušičky, vnitřní strana drsněná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 35,65/Kč 925,-

Pánská mikina
320g/m², 100% česaná bavlna
Elastické manžety na výstřihu, rukávu a lemu,
lze prát na 60°, vhodné do sušičky, vnitřní 
strana drsněná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

25 1 € 27,50/Kč 715,-

Pánská mikina
280g/m², 80% česaná bavlna, 20% polyester
Střih zdůrazňující postavu, dvojité švy,
elastické manžety na výstřihu, rukávu a lemu,
uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 20,95/Kč 545,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská X.O mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Střih zdůrazňující postavu, ploché švy fl atlock, bez labelu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 34,90/Kč 910,-

Dámská X.O mikina s kapucí
280g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Projmutý střih, ploché švy fl atlock, neutrální label velikosti
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 32,25/Kč 840,-

Dámská mikina „Turtleneck“
280g/m², 80% česaná bavlna, 20% polyester, Molton-
-Brushed
Rolákový límec se šňůrkou, rukávy Set-In, elastický pásek na 
rukávech a lemu, zesílené švy na ramenou, klokaní kapsa,
vnitřní strana drsněná
S – M – L – XL

25 1  € 27,50/Kč 715,-

Pánská mikina s kapucí „Kasak“
250g/m², 60% česaná bavlna, 40% polyester, Molton-
-Brushed
Vysoký překřížený límec s dvojitou kapucí, rukávy Set-In, 
zesílené švy na ramenou, vnitřní strana drsněná, neutrální 
label velikosti
XS* – S – M – L – XL – XXL
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1  € 27,10/Kč 705,-

Dámská mikina s kapucí „Kasak“
250g/m², 60% česaná bavlna, 40% polyester, Molton-
-Brushed
Vysoký překřížený límec s dvojitou kapucí, rukávy Set-In,
zesílené švy na ramenou, vnitřní strana drsněná, neutrální 
label velikosti
XS – S – M – L – XL

20 1  € 26,05/Kč 680,-

Pánská mikina „Troyer“
320g/m², 100% česaná bavlna
Zip (bez niklu) na límci, elastické manžety na rukávech a lemu, 
vnitřní strana drsněná, lze prát na 60°, vhodné do sušičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 37,95/Kč 985,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.265M Russell | 265M
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu,
manžety na rukávech, spodní lem, zpevněný
lem kolem krku, dvouvrstvá kapuce s robustními
stahovacími šňůrkami, přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 3 € 28,10/Kč 730,-

10.265F Russell | 265F
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, 3 vrstvá konstrukce materiálu, 
manžety na rukávech, spodní lem, zpevněný
lem kolem krku, kovový zip, dvouvrstvá kapuce 
s robustními stahovacími šňůrkami, přístup pro 
mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 28,10/Kč 730,-

10.261M Russell | 261M
Pánská authentic mikina s kapucí
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% 
viskóza, barva carbon melange: 77% bavlna,
23% polyester
3 vrstvy, rovný střih, dvouvrstvá kapuce s plo-
chou šňůrkou na stažení, přístup ke sluchátkům,
zpevněný lem kolem krku, polstrovaná krční 
vložka pro individuální přizpůsobení, vyztužené
ramenní švy, elastické žebrované manžety a lem, 
klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 33,90/Kč 880,-

10.261F Russell | 261F
Dámská authentic mikina s kapucí
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% 
viskóza, barva carbon melange: 77% bavlna,
23% polyester
3 vrstvy, projmutý střih, dvouvrstvá kapuce s
plochou šňůrkou na stažení, přístup ke sluchát-
kům, zpevněný lem kolem krku, polstrovaná krční 
vložka pro individuální přizpůsobení, vyztužené
ramenní švy, elastické žebrované manžety a lem, 
klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL

24 3 € 33,90/Kč 880,-

10.281M Russell | 281M
Pánská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35% česaná ringspun
bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey podšívkou a
stahovací šňůrkou, kontrastní lemovka u krku,
odnímatelná etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 31,10/Kč 810,-

10.281F Russell | 281F
Dámská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35% česaná ringspun
bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey podšívkou a
stahovací šňůrkou, kontrastní lemovka u krku,
odnímatelná etiketa
XS – S – M – L – XL

24 3 € 31,10/Kč 810,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.266M Russell | 266M
Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
rovný, mírně zúžený střih, 3 vrstvá konstrukce 
materiálu, manžety na rukávech, spodní lem,
zpevněný lem kolem krku, kovový zip, dvouvrs-
tvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 3 € 33,30/Kč 865,-

10.266F Russell | 266F
Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvá konstrukce
materiálu, manžety na rukávech, spodní lem,
zpevněný lem kolem krku, kovový zip, dvouvrs-
tvá kapuce s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 33,30/Kč 865,-

10.263M Russell | 263M
Pánská authentic mikina s kapucí
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4%
viskóza, barva carbon melange: 77% bavlna,
23% polyester
3 vrstvy, rovný střih, dvouvrstvá kapuce s plo-
chou šňůrkou na stažení, přístup ke sluchátkům,
zpevněný lem kolem krku, polstrovaná krční 
vložka pro individuální přizpůsobení, vyztužené
ramenní švy, elastické žebrované manžety a lem,
klokaní kapsa, skrytý YKK kovový zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 40,-/Kč 1040,-

10.263F Russell | 263F
Dámská authentic mikina s kapucí
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4%
viskóza, barva carbon melange: 77% bavlna,
23% polyester
3 vrstvy, projmutý střih, dvouvrstvá kapuce s 
plochou šňůrkou na stažení, přístup ke sluchát-
kům, zpevněný lem kolem krku, polstrovaná krční 
vložka pro individuální přizpůsobení, vyztužené
ramenní švy, elastické žebrované manžety a lem,
klokaní kapsa, skrytý YKK kovový zip
XS – S – M – L – XL

24 3 € 38,30/Kč 995,-

10.280M Russell | 280M
Pánská HD raglánová mikina
255g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna 
předepraná proti srážení, french terry
Úzký střih, kontrastní výstřih s detailním stehem,
skryté švy lemu a manžet, odtrhávací štítek, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

0 0 € 23,90/Kč 620,-

10.280F Russell | 280F
Dámská HD raglánová mikina
255g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna 
předepraná proti srážení, french terry
Úzký střih, kontrastní výstřih s detailním stehem,
skryté švy lemu a manžet, odtrhávací štítek, lze
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL

0 0 € 23,90/Kč 620,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Mikina s kulatým výstřihem
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
3-vrstvá konstrukce materiálu, jemný měkký povrch, rovný
střih, ležérní manžety na rukávech a lemu, lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 20,40/Kč 530,-

Pánská propínací mikina
280g/m², 80% česaná ringspun bavlna, 20% polyester, vnější 
materiál: 100% bavlna (3-vrstvý materiál)
Rovný střih, odsazený „kadet“ límec, lemovka kolem krku vzor
rybí kost, volněji střižený lem těla a rukávu, vsazené kapsy, 
skrytý YKK-zip v barvě „antik“ stříbrné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 34,70/Kč 900,-

Authentic melange mikina
280g/m², 75% bavlna, 21% polyester, 4% viskóza, barva
carbon melange: 77% bavlna, 23% polyester
3 vrstvy, rovný střh, V-vložka se švem na krku, zesílené
ramenní švy, elastické žebrované manžety a lem, skryté švy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

0 0 € 25,70/Kč 670,-

Mikina s kulatým výstřihem
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
na spodním lemu a rukávech elastické
manžety, vyrobena z příjemného materiálu 
potaženého vrstvou SpotShield, raglánový
rukáv, tubusový střih bez bočních švů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 18,55/Kč 485,-

Dětská mikina s kulatým výstřihem
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
na spodním lemu a rukávech elastické 
manžety, vyrobena z materiálu s vrstvou 
SpotShield, raglánový rukáv, tubusový střih 
bez bočních švů
90 – 104 – 116 – 128 – 140 – 152

36 6 € 14,65/Kč 380,-

Mikina s kapucí
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
rovný střih, dvojitá kapuce se stahovací 
šňůrkou, lemovka u krku, klokaní kapsa se
zesílenými stehy, pletené manžety na ruká-
vech a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 23,50/Kč 610,-

Dětská mikina s kapucí
295g/m², 50% bavlna, 50% polyester
rovný střih, dvojitá kapuce bez stahovací 
šňůrky, lemovka u krku, klokaní kapsa se ze-
sílenými stehy, pletené manžety na rukávech
a lemu
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 6 € 19,45/Kč 505,-
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25.325000
SOL'S | New SuSuSuprrrrememee

25.1178 
SOL'S | Supremeee

25555.1.111611 888
SOL'S | Sppppididerr

25.3251 
SOL'S | Slammm

25.3255 
SOL'S | Slammmm KKididdsss

25.7101 
SOL'S | Snake

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

Mikina unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované lemy výstřihu,
na spodním lemu a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 21,70/Kč 565,-

Mikina unisex
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
klasický střih, zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované
lemy výstřihu, na spodním lemu a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 21,70/Kč 565,-

Mikina
260g/m², 50% bavlna 50% polyester
klasický střih, zpevňující lemovka u krku, elastické žebrované
lemy výstřihu, na spodním lemu a rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 10  € 13,30/Kč 345,-

Mikina s kapucí unisex
320g/m², 50% bavlna, 50% polyester
žebrové lemy s elastanem, klokaní kapsa, kapuce se stahovací 
šňůrkou
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 28,15/Kč 730,-

Dětská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
žebrové lemy s elastanem, klokaní kapsa zateplená
 4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

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

20 5  € 21,20/Kč 550,-

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
klasický střih, vsazené rukávy, klokaní kapsa, kapuce se
stahovací šňůrkou, na spodním lemu a rukávech elastické 
žebrované manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 17,80/Kč 460,-
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25.1700
SOL'S | Sandrrorr

25.2990 
SOL'S | Sully

25555.2.2299999998888
SSOOL'S |||||| SeSeSeS atatattltllee

25.4770
SOL'S | Silveere

25.4730
SOL'S | Scott

25.0584
SOL'S | Sherppa

icoloredtrott nédd3-farb gg3 farbigf b3 farbigf b3-farbig3-farb3-farbig3 fa3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig3-farbig

Sherpa fl eece
SherpaSherpSherpSherp eeee
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

Mikina s  raglánovým rukávem
320g/m², 100% bavlny, baby french terry
2x2 žebrový úplet na límci, patentech rukávů a lemu, raglá-
nový rukáv a patenty v kontrastní barvě, neutrální velikostní 
label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 37,-/Kč 960,-

Unisex mikina
280g/m², 80% česaná bavlna, 20% polyester
2x2 žebrované manžety a lem, vsazené rukávy, lemovka 
u krku, vsadka ve tvaru půlměsíce na krku, malá V vsadka
vpředu, uvnitř zdrsněno, bez štítku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 21,05/Kč 545,-

Raglánová dvoubarevná mikina
280g/m², 80% česaná bavlna, 20% polyester
Kapuce s nastavitelnou šňůrkou, raglánové rukávy, žebrované
manžety a lem, lemovka u krku, uvnitř zdrsněno, bez štítku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5  € 30,90/Kč 805,-

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
přiléhavý střih, zateplená kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, zapínání na zip v kontrastní barvě, 2 klokaní 
kapsy, jemně žebrované manžety
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 48,30/Kč 1255,-

Pánská mikina s 1/4 zipem
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, podšívka: kartáčovaný
fl eece
vnitřek límečku v kontrastní barvě, na spodním lemu a ruká-
vech elastické žebrované manžety
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 32,60/Kč 850,-

Mikina s kapucí unisex
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, skrytý zip, klokaní kapsa, kontrastní vnitřek
kapuce s širokými stahovacími šňůrkami, na spodním lemu a 
rukávech elastické žebrované manžety
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 53,70/Kč 1395,-
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25.4777800
SOL'S | SeSSS veven Meeennnn

25555.44447999790 
SOL'SSS S | | SSSeS veennn WWoWomen

25.44447177100
SOL'S || SSoul WWWomomomomenenenene

22252 .4699990 
SOOOOL'S | SSSoSoulul MMennn

25.44740 
SOL'SS | Sodada

2525.4.47727777 00 0000
SOSOL'L'S S | |  Sundn aeae

055555.44.420202000 StStSttededee mamamaaan n 
Unniseeexexex HHHooooo dydyydy

05.5562622220 00 0 0 StStStSttedededede mammm n
AcAcA tive Sweweeattttatshhhhhiiiririrttttt

Unisex, große 
Unisex,nisex, groU isex großeß
U isex großex gx groß

plocha pro dekoraciUnisex, grosse 
Unisex, große 
Unisex, große
Unisex, großgrgUnisex, große
UUnisex, große
UUnisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große
Unisex, große

Veredelungsfl äcg
V redelungsfl äche

d l ngsfläch
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äche
Veredelungsfl äch
Veredelungsfl äch
Veredelungsfl äch

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

Pánská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, 
podšívka: kartáčovaný fl eece
dvojitá klokaní kapsa, kapuce se stejnobarev-
nou stahovací šňůrkou, na spodním lemu a
rukávech elastické žebrované manžety
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 33,85/Kč 880,-

Dámská mikina s kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester,
podšívka: kartáčovaný fl eece
vypasovaný střih, dvojitá klokaní kapsa, ka-
puce se stejnobarevnou stahovací šňůrkou, na
spodním lemu a rukávech elastické žebrované
manžety
S – M – L – XL

20 5 € 33,85/Kč 880,-

Dámská mikina s kontrastní kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester, 
podšívka: kartáčovaný fl eece
vypasovaný střih, manžety-žebrový úplet s 
elastanem, kontrastní zateplení uvnitř kapuce
se stahovací šňůrkou a zarážkou, 2 klokaní 
kapsy
S – M – L – XL

20 5 € 40,05/Kč 1040,-

Pánská mikina s kontrastní kapucí
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester,
podšívka: kartáčovaný fl eece
manžety-žebrový úplet s elastanem, kon-
trastní zateplení uvnitř kapuce se stahovací 
šňůrkou a zarážkou, 2 klokaní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 40,05/Kč 1040,-

Dámská mikina
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester
přiléhavý střih, stojáček, raglánové rukávy,
2 boční kapsy, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,10/Kč 990,-

Pánská mikina
280g/m², 50% bavlna, 50% polyester,
podšívka: kartáčovaný fl eece
přiléhavý střih, stojáček, raglánové rukávy,
2 boční kapsy, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety 2x2
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 38,10/Kč 990,-

Mikina s kapucí
190g/m², 100% bavlna
raglánové rukávy, materiál uvnitř počesaný, 
lemovka u krku, v kapuci stejnobarevná
stahovací šňůrka, žádná kapsa - možnost
snadnějšího brandingu, neutrální velikostní 
label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

24 6 € 17,50/Kč 455,-

Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pohodlný střih, vpředu ploché stehy, úzký
žebrový lem výstřihu, široké žebrové manžety
na rukávech a dolním lemu, neutrální velikost-
ní label za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 24,60/Kč 640,-
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05.9080
Stedman | Knit Sweeata errr

05.9180 
Stedman | Knit Sweater Womenn

05.5610
Stedman | Acttitivve Sweweatatjajackcket

05.5555777710 
Stedddmmmman | Activve SSSSwewww atjacket WWWWWWWWWWWoooomoo enn

05.560000 00
Stedman ||| Activve Sweat Hoody

05.5700 
Stedman | Actitivee Sweeatatattttt HHoooodydy WWomomen

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

05.9080 Stedman 
Knit Sweater
Pánský svetr
210g/m², 58% polyester, 37%
viskóza, 5% elastan
Ležérní střih, měkký materiál, 
lemovka u krku ze stejného mate-
riálu, prodyšný, absorbující vlhkost,
etiketa velikosti za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 0 € 19,45/Kč 505,-

05.9180 Stedman 
Knit Sweater Women
Dámský svetr
210g/m², 58% polyester, 37%
viskóza, 5% elastan
Ležérní střih, měkký materiál, 
lemovka u krku ze stejného mate-
riálu, prodyšný, absorbující vlhkost,
etiketa velikosti za krkem
S – M – L – XL

24 0 € 19,45/Kč 505,-

05.5610 Stedman
Active Sweatjacket
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché
švy a dvouvrstvá kapuce, stáhnutí 
pomocí šňůrek, na spodním lemu a
rukávech siroké elastické žebrované 
manžety, zapínání na zip tón v tónu,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 32,50/Kč 845,-

05.5710 Stedman
Active Sweatjacket 
Women
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
vypasovaný střih, klokaní kapsa, 
ploché švy a dvouvrstvá kapuce, 
stáhnutí pomocí šňůrek, na spodním
lemu a rukávech široké elastické 
žebrované manžety, zapínání na zip
tón v tónu, neutrální velikostní label
S – M – L – XL

24 6 € 32,50/Kč 845,-

05.5600 Stedman
Active Sweat Hoody
Pánská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
rovný střih, klokaní kapsa, ploché
švy, dvouvrstvá kapuce na stáhnnutí 
pomocí šňůrek, na spodním lemu a
rukávech široké elastické žebrované 
manžety
S – M – L – XL – XXL

24 4 € 28,65/Kč 745,-

05.5700 Stedman
Active Sweat Hoody 
Women
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
mírně vypasovaný střih, klokaní 
kapsa, ploché švy, dvouvrstvá 
kapuce na stáhnnutí pomocí šňůrek, 
na spodním lemu a rukávech široké
elastické žebrované manžety
S – M – L – XL

24 6 € 28,65/Kč 745,-
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11811811 .55000 
TeTeee JaJJaays | 5550500505 00000

1818188.5.55050500222
TeTeTeeee Jays | 55555055022

18.5434300
TeTeee JaJaysysys || 543433300000

181818.5.5434311
TeTeee JaJaaysysyss ||| 5555434343111

18811 .5434343443555555
TeTeTeeee JaJaJaays |||| 5555554343434334355555

18181 .5.5543436666
TeTeTeTeTeeeeee JaJaJaJaJaysysysysyy ||||||| 5554343433666666

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

18.5500 
Tee Jays | 5500
Pánský Lightweight Vintage 
Sweater
60% bavlna, 40% polyester
Projmutý střih, raglánové rukávy,
elastické manžety a pás s Lycrou®,
uvnitř drsněno
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 28,30/Kč 735,-

18.5502 
Tee Jays | 5502
Pánský Lightweight Vintage 
Sweater
60% bavlna, 40% polyester
Projmutý střih, kapuce s přírodními
šňůrkami, raglánové rukávy, man-
žety a pás s Lycrou®, klokaní kapsa,
uvnitř drsněno
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 33,70/Kč 875,-

18.5430 
Tee Jays | 5430
Pánská mikina s kapucí
310-320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
měkký jemný povrch, Lycra® ve
všech manžetách a lemech, 3-vrstvý
materiál, dvojité stehy, dvouvrstvá
kapuce se stahovací šňůrkou, lze
prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 40,15/Kč 1045,-

18.5431 
Tee Jays | 5431
Dámská mikina s kapucí
310-320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
mírně vypasovaný střih, měkký
jemný povrch, Lycra® ve všech man-
žetách a lemech, 3-vrstvý materiál,
dvojité stehy, dvouvrstvá kapuce se
stahovací šňůrkou, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 40,15/Kč 1045,-

18.5435 
Tee Jays | 5435
Pánská mikina s kapucí, zapínání 
na zip
310-320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
jemný měkký povrch, Lycra® ve
všech manžetách, 3 vrstvá příze,
uvnitř počesaná, kontrastní lemovka
u krku, dvojitá kapuce s kontrastní 
stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,25/Kč 1330,-

18.5436 
Tee Jays | 5436
Dámská mikina s kapucí, zapínání 
na zip
310-320g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
vypasovaný střih,jemný měkký
povrch, Lycra® ve všech manžetách,
3 vrstvá příze, uvnitř počesaná,
kontrastní lemovka u krku, dvojitá
kapuce s kontrastní stahovací 
šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 51,25/Kč 1330,-
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1818.54000
Teeee Jayss | 54400

18181818.5.5.5. 40404011
TeTee e JaJaayys || 554040401111

1818181818.5.5. 404044 22 2
TeTeTTeeee JaJaJaysysys |||| 5555404040402222

1818.5.55404033
TeTee e JaJaysys || 5555404044 33

1888888.5.5.5.5. 4343434 22 2
TeTeTeTeeeee JaJaJaJaaJaaysysysys |||| 555434434344432222

18.543444 3333
TeTTTee JaJJ ys | 5554333

1818.5.555425 5
TeTeee JaJaaays | 55542424 555
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s elasta-
nem, malá V vsadka z jemně žebrovaného
úpletu na lemu výstřihu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 36,90/Kč 960,-

Dámská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s elasta-
nem, malá V vsadka z jemně žebrovaného
úpletu na lemu výstřihu
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 36,90/Kč 960,-

Pánská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s
elastanem, kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, kontrastní zapínání na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 52,90/Kč 1375,-

Dámská mikina
320g/m², 100% egyptská česaná bavlna,
francouzské froté
pohodlný střih, kontrastní lemovka u krku,
raglánový rukáv, 2x2 žebrovaný úplet s 
elastanem, kapuce se stahovací šňůrkou v
kontrastní barvě, kontrastní zapínání na zip
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 52,90/Kč 1375,-

Pánská dvoubarevná mikina s kapucí
310-320g/m², 70% ringspun česaná bavlna,
30% polyester
padnoucí střih, 3 vrstvá struktura tkaniny,
dvojitě vypodložená kapuce s širokou šňůr-
kou, raglánové rukávy, lemy s lykrou (Lycra®)
v kontrastní barvě, kapsa „klokanka“, uvnitř 
nečesaný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 41,40/Kč 1075,-

Dámská dvoubarevná mikina s kapucí
310-320g/m², 70% ringspun česaná bavlna,
30% polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvá struktura 
tkaniny, dvojitě vypodložená kapuce s širokou
šňůrkou, raglánové rukávy, lemy s lykrou
(Lycra®) v kontrastní barvě, kapsa „klokanka“, 
uvnitř nečesaný materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 41,40/Kč 1075,-

Tepláky
310-320g/m², 70% bavlna, 30% polyester
moderní unisex tepláky, široký pas, 1 zadní 
kapsa, 2 boční kapsy, uvnitř počesaný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 44,70/Kč 1160,-

Mikina
310-320g/m², 70% egyptská bavlna, 30%
polyester, kartáčovaný vnitřek
3-druhy příze, žebrované lemy s Lycra® kolem
výstřihu, rukávu a dolního okraje, dvojité švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 1 € 31,95/Kč 830,-
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Sports & 
Outdoor

Stedman 05.8920 – S. 149

1. Polyester je s absolutním náskokem top materiál v oblasti sportu. V této kategorii najdete jen málo 
produktů z jiného materiálu.

2. Nejlepšího artiklu z této kategorie bylo prodáno 1.607x více než nejslabšího produktu stejné 
kategorie.

3. 29% artiklů obsahuje strečový materiál.

4. Více výrobků je k dispozici v barevné škále více než 18 barev.

5. Pojmy prodyšný, vlhkost regulující nebo odvádějící páru popisují, že se pot na vnitřní straně mate-
riálu promění v páru a je odváděn na vnější stranu materiálu a odtud odpařován. 

6. Několik artiklů je antibakteriálních, jejich materiál zabraňuje množení bakterií a hub. 



16.1390 
F.O.L. | Performance T

16.1392 
F.O.L. | Lady-Fit Performance T

16.1013 
F.O.L. | Kids Performance T

16.4042 
F.O.L. | Performance Shorts

16.4007 
F.O.L. | Kids Performance Shorts

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

Sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, raglánové rukávy
s krytými stehy, kulatý výstřih, potištěná etiketa za krkem, 
stejnobarevná lemovka u krku
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,40/Kč 220,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, 
raglánové rukávy s krytými stehy, uvnitř potištěný label, 
lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12  € 8,40/Kč 220,-

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí materiál, raglánové rukávy s 
krytými stehy, uvnitř potištěná etiketa, stejnobarevná lemovka
u krku
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

72 12  € 8,40/Kč 220,-

Sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
volný střih, elastický pas se stahovací šňůrkou, příjemný
rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL

36 6 € 13,90/Kč 360,-

Dětské sportovní kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas s jednobarevnými stahovacími šňůrkami, materiál
prodyšný a rychleschnoucí
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

36 6 € 9,50/Kč 250,-
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16.1414141414 666
F.F.O.O.OO L.L.LL ||| PPPeerrre fofofofoformrmrmrmmrmrmaaance Vestt

11611 ...1.11141414141888888
F.F O.O.O.OO.O LL.LLL. |||||| LLLLLadadadadadadieieieieieies‘s‘s‘‘sss PPPPPPPerererererrerfofofofofofformrmrmrmrmrmmananananaaa cececece VVVVVesesesesssttttttt

16.3038 
F.O.L. | Perfooooorrmrmanancece PPolo o

1616666.3..3333. 04400
F.F O.L.L.LLL.LL. |||| LLaddieies‘s  Perrfof rmrmmmmmmrr anannnanannannance PPolo

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

16.1416 F.O.L.
Performance Vest
Pánské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
vlhkost regulující rychleschnoucí 
materiál, stejnobarevný lem výstřihu
a průramků, potištěná etiketa za
krkem
S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,40/Kč 220,-

16.1418 F.O.L. 
Ladies‘ Performance
Vest
Dámské sportovní tílko
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, vlhkost regulující 
rychleschnoucí materiál, stejno-
barevný lem výstřihu a průramků,
potištěná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

72 12 € 8,40/Kč 220,-

16.3038 F.O.L.
Performance Polo
Pánské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
léga se 3 knofl íčky, lemovka kolem
krku, klasický límeček a vsazené
rukávy, příjemný rychleschnoucí 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,95/Kč 390,-

16.3040 F.O.L.
Ladies‘ Performance 
Polo
Dámské sportovní polo
140g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, léga se 3 kno-
fl íčky, úzký lem u krku, klasický 
límeček a vsazené rukávy, příjemný
rychleschnoucího materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 14,95/Kč 390,-
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0202020202.0.0.0.00078787878787 8 8 8 8 8 JaJaJaJaJaJaamememememeeessssss & & & & &&&&&
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0202020202020 .0.0.0.0.0.078787878877 7777777 JaJaJaJaJaJamememememees s s s sss & && & && 
NiNiNiNiNiNiNiNNNN chchchchholololollooo sososososoonn n n n nn |||| JNJNJNJNJN 7777777878787878787

020020202.1.1.112020202022 4 4444 JaJaJaJaJ memememem ssss & & &
NiNiNiNiNN chchchchoolololsosososonnnnnn |||| JNJNJNJNNJ 1111202020202 4444

02020202.1.11.120202020202033333 JaJaJaJaJJaaJamememememememmes s s s ss & & & & &&&&&
NiNiNiNiNiN chchchololololsososososoooon n n nnnnn ||||||| JNJNJNJNJNNJN 111111202020202020203333333

02.1202 James & 
Nicholson | JN 1202

02.1201 James & 
Nicholson | JN 1201

0202020020202.1.1.1..1.1. 202020202020206 6666 JaJaJaJaJaJamememmememessssss & && &&& &&
NiNiNiNiNiNiNiN chchchchchchchhololololololololsososososososos nnnnnnn |||| JNJNJNJNJNJ 11111112020202202020206666

020202020202020 .1.1.11.11. 2020202020222 5555 JaJaJJamemememem s ss & &&&
NiNiNiNiNiNiN chchchchchchchc olololollololsossososossos n n n | JNJNJJNJ 1111202020202055

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

Pánské funkční triko dlouhý rukáv
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
ploché stehy tón v tónu, stojací límec,
raglánový rukáv s návlekem na prsty, skrytý
YKK zip s refl exní paspulí na chráiči brady,
refl exní prvek na zádech, vnější strana hladká 
s proužkovým vzorem, uvnitř počesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 25,20/Kč 655,-

Dámské funkční triko dlouhý rukáv
200g/m², 88% polyester, 12% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy tón v
tónu, stojací límec, raglánový rukáv s návle-
kem na prsty, skrytý YKK zip s refl exní paspulí 
na chráiči brady, refl exní prvek na zádech, 
vnější strana hladká s proužkovým vzorem,
uvnitř počesaná
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 25,20/Kč 655,-

Pánské trekking kalhoty na zip
85% polyamid, 15% elastan
Odolné proti vodě a ušpinění díky úpravě BI-
ONIC-FINISH®ECO, rychleschnoucí, odepínání 
nohavic na délku šortek, elastický pas s potky 
a páskem, 2 boční kapsy, 1 kapsa na sedu, 1
kapsa na noze, všechny kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,50/Kč 1185,-

Dámské trekking kalhoty na zip
85% polyamid, 15% elastan
Odolné proti vodě a ušpinění díky úpravě BI-
ONIC-FINISH®ECO, rychleschnoucí, odepínání 
nohavic na délku šortek, elastický pas s potky 
a páskem, 2 boční kapsy, 1 kapsa na sedu, 1
kapsa na noze, všechny kapsy na zip
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,50/Kč 1185,-

Pánské trekking kalhoty 
85% polyamid, 15% elastan
Odolné proti vodě a ušpinění díky úpravě
BIONIC-FINISH®ECO, rychleschnoucí, elas-
tický pas s potky a páskem, 2 boční kapsy, 
1 kapsa na sedu, 1 kapsa na noze, všechny
kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

Dámské trekking kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odolné proti vodě a ušpinění díky úpravě
BIONIC-FINISH®ECO, rychleschnoucí, elas-
tický pas s potky a páskem, 2 boční kapsy, 
1 kapsa na sedu, 1 kapsa na noze, všechny
kapsy na zip
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

Pánské krátké trekking kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odolné proti vodě a ušpinění díky úpravě
BIONIC-FINISH®ECO, rychleschnoucí, elas-
tický pas s potky a páskem, 2 boční kapsy, 
1 kapsa na sedu, 1 kapsa na noze, všechny
kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 31,10/Kč 810,-

Dámské krátké trekking kalhoty
85% polyamid, 15% elastan
Odolné proti vodě a ušpinění díky úpravě
BIONIC-FINISH®ECO, rychleschnoucí, elas-
tický pas s potky a páskem, 2 boční kapsy, 
1 kapsa na sedu, 1 kapsa na noze, všechny
kapsy na zip
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 31,10/Kč 810,-
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02.0754 
James & Nichollllsoss nnn | | | JNJNJNJNNNJN 754

02.07533
Jameesss & && NNiNN chcholollsoson nnn n n | | JNJN 77533

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

02.0750 James & 
Nicholson | JN 750
Pánské funkční tričko
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický žíhaný žerzej
V-výstřih, lemovka u krku, prodyšný,
vlhkost regulující rychleschnoucí 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,90/Kč 310,-

02.0749 James & 
Nicholson | JN 749
Dámské funkční tričko
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický žíhaný žerzej
lehce vypasovaný střih, kulatý
výstřih, lemovka u krku, prodyšný,
vlhkost regulující rychleschnoucí 
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,90/Kč 310,-

02.0752 James & 
Nicholson | JN 752
Pánské funkční polo
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický žíhaný žerzej
Konfekční límec, 4 knofl íky tón v 
tónu, lemovka u krku, 5 knofl íků tón 
v tónu, prodyšný, vlhkost regulující 
rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,70/Kč 435,-

02.0751 James & 
Nicholson | JN 751
Dámské funkční polo
180g/m², 95% polyester, 5% 
elastan, elastický žíhaný žerzej
lehce vypasovaný střih, konfekční lí-
mec, lemovka u krku, 5 knofl íků tón
v tónu, prodyšný, vlhkost regulující 
rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,70/Kč 435,-

02.0754 James & 
Nicholson | JN 754
Pánské funkční polo
160g/m², 100% polyester
konfekční límec,knofl íková léga
uvnitř a knofl íky v kontrastní 
barvě, 4 knofl íky, prodyšný, vlhkost
regulující rychleschnoucí materiál, 
proužkový design
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 16,70/Kč 435,-

02.0753 James & 
Nicholson | JN 753
Dámské funkční polo
160g/m², 100% polyester, žerzej
lehce vypasovaný střih, konfekč-
ní límec,knofl íková léga uvnitř 
a knofl íky v kontrastní barvě, 5 
knofl íků, prodyšný, vlhkost regulující 
rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 16,70/Kč 435,-
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02.0494 James & 
Nicholson | JN 494

02.0493 James & 
Nicholson | JN 493

02.0496 James & 
Nicholson | JN 496

02.0495 James & 
Nicholson | JN 495

02.0488 James & 
Nicholson | JN 488

02.0477 James & 
Nicholson | JN 477

02.0490 James & 
Nicholson | JN 490

02.0481 James & 
Nicholson | JN 481

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

Pánské funkční tílko
130g/m², 100% polyester
kontrastní ploché švy na předním i zadním 
dílu, prodyšné, vlhkost regulující, rychle-
schnoucí, lehké a komfortní
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 265,-

Dámské funkční tílko
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, kontrastní ploché švy na
předním i zadním dílu, prodyšné, vlhkost 
regulující, rychleschnoucí, lehké a komfortní
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 265,-

Pánské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
kulatý výstřih, raglánový rukáv, kontrastní 
ploché švy na předním i zadním dílu, prodyš-
né, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 300,-

Dámské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, kulatý výstřih, raglánový
rukáv, kontrastní ploché švy na předním i 
zadním dílu, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 300,-

Pánské běžecké kraťasy
100% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, refl exní 
lem, malá kapsa na zip a vnitřní slipy ze
síťoviny, prodyšný materiál odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,40/Kč 450,-

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 85% polyamid, 15% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, na zadní 
straně kontrastní lem a kapsa na zip, na bo-
cích lemy v kontrastních barvách, ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 560,-

Pánské běžecké kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, boční kontrastní pruhy, 
2 kapsy na zip, elastická stahovací šňůrka, na
konci nohavic zipy, refl exní, větru a voděodol-
ná, prodyšná
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 30,10/Kč 785,-

Dámské běžecké 3/4 kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas a stahovací šňůrky, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy a na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na boku 
prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 29,-/Kč 755,-
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02.0498 James & 
Nicholson | JN 498

02.0497 James & 
Nicholson | JN 497

02.1126 James & 
Nicholson | JN 1126

02.1125 James & 
Nicholson | JN 1125

02.0480 James & 
Nicholson | JN 480

02.0479 James & 
Nicholson | JN 479

02.0492 James & 
Nicholson | JN 492

02.0491 James & 
Nicholson | JN 491

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

Pánské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
stojací límec, límec uvnitř a lem rukávů v
kontrastní barvě, raglánový rukáv, kontrastní 
ploché švy na předním i zadním dílu, zapínání 
na zip s ochranou brady
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 405,-

Dámské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, stojací límec, límec uvnitř 
a lem rukávů v kontrastní barvě, raglánový
rukáv, kontrastní ploché švy na předním i
zadním dílu, zapínání na zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 405,-

Pánská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (5.000g/m² za 24
hod), TPU membrána, nelakované stehy,
stojací límec, refl exní zip s ochranou brady, 2
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa
na rukávu s refl exním prvkem v zadní části,
elastický lem rukávů s otvorem pro palce, 
prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 53,90/Kč 1400,-

Dámská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná 
(5.000mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána,
nelakované stehy, stojací límec, refl exní zip
s ochranou brady, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s refl exním
prvkem v zadní části, elastický lem rukávů s
otvorem pro palce, prodloužená záda
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 53,90/Kč 1400,-

Pánské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy, na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na bocích
prodyšná síťovina
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,60/Kč 950,-

Dámské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy, na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na bocích 
prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,60/Kč 950,-

Pánské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál,
vnitřní strana zdrsněná, ploché stehy s malým
třením, v pase lem se šňůrkou, nohavice dole
se zapínáním na zip, po stranách refl exní 
prvky, malá kapsa na klíče na suchý zip, pro-
dyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,60/Kč 1055,-

Dámské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál,
vnitřní strana zdrsněná, ploché stehy s malým
třením, v pase lem se šňůrkou, nohavice dole 
se zapínáním na zip, po stranách refl exní 
prvky, malá kapsa na klíče na suchý zip, pro-
dyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,60/Kč 1055,-
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02.0472 
James & Nicholson | JN 472

02.0471 
James & Nicholson | JN 471

02.0470 
James & Nicholson | JN 470

02.0469 
James & Nicholson | JN 469

02.0476 
James & Nicholson | JN 476

02.0475 
James & Nicholson | JN 475

03.6580 
Myrtle Beach | MB 6580

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

02.0472 
James & Nicholson | JN 472
Pánské běžecké tričko
125g/m², 100% polyester
vsadky v kontrastní barvě, ploché švy a na
zádech refl exní lem, rychleschnoucí materiál
odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 360,-

02.0471 
James & Nicholson | JN 471
Dámské běžecké tričko s výstřihem do V
125g/m², 100% polyester
lehce vypasované, vsadky v kontrastní barvě,
ploché švy a na zádech refl exní lem, rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 360,-

02.0470 
James & Nicholson | JN 470
Pánské běžecké tričko bez rukávů
125g/m², 100% polyester
kontrastní vsadky a ploché švy, vlhkost 
rehulující rychleschnoucí materiál, refl exní 
prvek na zádech
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 12,50/Kč 325,-

02.0469 
James & Nicholson | JN 469
Dámské běžecké tričko bez rukávů s
výstřihem do V
125g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, kontrastní 
vsadky a ploché švy, vlhkost rehulující rychle-
schnoucí materiál, refl exní prvek na zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 12,50/Kč 325,-

Pánská bunda
100% polyester
podložený zip s chráničem brady, 2 boční kapsy na zip, staho-
vací kapuce, na zádech větrací otvory a refl exní lem, prodyšný
a rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 50,20/Kč 1305,-

Dámská bunda
100% polyester
lehce vypasovaný střih, podložený zip s chráničem brady,
2 boční kapsy na zip, stahovací kapuce, na zádech větrací 
otvory a refl exní lem, prodyšný a rychleschnoucí materiál
odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1  € 50,20/Kč 1305,-

Funkční 3 panelová čepice
100% polyester
vsadky ze síťoviny, formovaný kšilt se 2 zdobnými plochými
stehy, komfortní tvar, příjemné nošení díky polstrovanému 
potnímu pásku, zapínání na suchý zip, prodyšná, vlhkost
regulující, rychleschnoucí
onesize

144 24  € 10,40/Kč 270,-
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02.10078
James & Nicholsoooon n |||| JNJNNJNJNJN 110707788

0202022.1.1.11070707070 7 777
JaJaamememes s ss & & & && NiNiNiN chchchcholololsososoonn | JN 1077

02..1076
Jamess & Nicholson | JJN 1107007076

0202.1107075 5
JaJamemes s & & && NiN chcholo sooonn | JNJNN 1075

02.1074 
James & Nicholson | JN 11074

0202000202.1.1.111107073333
JaJamemes s & & NiNiNiNichchololsosonn ||| JNN 111107070707707077333

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

02.1078 
James & Nicholson | JN 1078
Pánská bunda „Maritime“
290g/m², 100% polyester
stojací límec, odnímatelná kapuce, elastická šňůra
se zarážkou na stahování kapuce a bundy, zip a
linka na boku v kontrastní barvě, 2 boční kapsy a
1 náprsní kapsa na zip, pletené manžety na ruká-
vech, větru a voděodolná (5000mm), prodyšná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,50/Kč 1625,-

02.1077 
James & Nicholson | JN 1077
Dámská bunda „Maritime“
290g/m², 100% polyester
stojací límec, odnímatelná kapuce, elastická šňůra
se zarážkou na stahování kapuce a bundy, zip a
linka na boku v kontrastní barvě, 2 boční kapsy a
1 náprsní kapsa na zip, pletené manžety na ruká-
vech, větru a voděodolná (5000mm), prodyšná
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,50/Kč 1625,-

02.1076 
James & Nicholson | JN 1076
Pánská vesta „Maritime“
vnější vrstva: 100% polyamid, vnitřní vrstva:
100% polyester
matný vzhled, 1 vnitřní a 2 přední kapsy na zip,
elastické průramky a kontrastní lemy, na zádech
je zip pro přístup k brandingu, odolná vůči větru
a vodě (600mm vodního sloupce)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,20/Kč 1280,-

02.1075 
James & Nicholson | JN 1075
Dámská vesta „Maritime“
vnější vrstva: 100% polyamid, vnitřní vrstva:
100% polyester
lehce vypasovaný střih, matný vzhled, 1 vnitřní 
a 2 přední kapsy na zip, elastické průramky a
kontrastní lemy, na zádech je zip pro přístup k
brandingu, odolná vůči větru a vodě (600mm
vodního sloupce)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 49,20/Kč 1280,-

02.1074 
James & Nicholson | JN 1074
Pánská jachtařská bunda
100% polyester
voděodolnost 1.500mm vodního sloupce, našitá
kapuce s kontrastní stahovací šňůrkou, kontrastní 
zipy, 2 boční kapsy na zip, zapínání na zip s
ochranou brady
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,70/Kč 1110,-

02.1073 
James & Nicholson | JN 1073
Dámská jachtařská bunda
100% polyester
lehce vypasovaný střih, našitá kapuce s kontrastní 
stahovací šňůrkou, kontrastní zipy, 2 boční kapsy
na zip, zapínání na zip s ochranou brady
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,70/Kč 1110,-
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MARITIME COLLECTION
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02.0306
James & Nicholson | JN 306

02222.0.031316 6
JaJaJameeeess & NiNichchhhooolson | JJJNJ  316

02.0421
James & Nicholsoonn | JN 421

022222.0422 
Jaamemm s & Nicholson | JN 44422

02.0390
James & & Nicholoo son | JNJNJNNN 33390

02.0000393939391111
Jamemesssss & &&&& Niiccchchooooloololsosoooonnnnnnnnnn | | | | || JNJNJNJNJN 391

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

02.0306 James & 
Nicholson | JN 306
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
vsadky v kontrastních barvách, na
zádech refl exní potisk, prodyšný 
rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 13,30/Kč 345,-

02.0316 James & 
Nicholson | JN 316
Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, vsadky
v kontrastních barvách, na zádech
refl exní potisk, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 13,30/Kč 345,-

02.0421 James & 
Nicholson | JN 421
Pánské refl exní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
refl exní prvky, kvalitní funkční po-
lyester, vlhkost regulující, prodyšné 
a rychleschnoucí, se stříbrným
vláknem, lehké a komfortní, prošité 
vsadky pod paží a na zádech, re-
fl exní švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 25,70/Kč 670,-

02.0422 James & 
Nicholson | JN 422
Dámské refl exní běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
mírně vypasované, refl exní prvky,
kvalitní funkční polyester, vlhkost 
regulující, prodyšné a rychleschnou-
cí, se stříbrným vláknem, lehké a 
komfortní, prošité vsadky pod paží a
na zádech, refl exní švy
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 25,70/Kč 670,-

02.0390 James & 
Nicholson | JN 390
Dámské běžecké tričko s výstři-
hem do V
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, prodyšné, vlhkost
regulující, rychleschnoucí, lehké 
a komfortní, kontrastní vsadky,
refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 330,-

02.0391 James & 
Nicholson | JN 391
Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester,
TOPCOOL®
prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí, lehké a komfortní,
kontrastní vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 330,-
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02.0397 
James & Nicholsoon | JN 397

02.0396 
James & Nicholson | JN 399966

02.397K 
JaJamemm s & Nicholsonn ||| JN 3397999797K

0202220202.0.0303022 JaJaaJaJaaaamemememm ss ss &&&&
Nichhhchccc oolson | | | JNJNJNJNJJNNJNJ  302022

022.031312 Jaameeemeeeeessss s s & &&&&&
NiNiNiNN chchcholoo soson nn | JNJNNN 3333331212121222

03.71266
Myrtle Beeach | MB 777126

03030303.7125
Myrtrtrtrtrtrttle Beach | MMMMB 71252525

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

Pánské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
prodyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí, lehké a komfort-
ní, kontrastní vsadky, refl exní prvky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,70/Kč 330,-

Dámské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
lehce vypasované, V výstřih, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí, lehké a komfortní, kontrastní vsadky, refl exní 
prvky
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,70/Kč 330,-

Dětské běžecké tričko
140g/m², 100% polyester
kulatý výstřih, prodyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí,
lehké a komfortní, kontrastní vsadky, refl exní prvky, mikrofáze 
polyester

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

50 1 € 11,60/Kč 300,-

Pánské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastickým pasem, malá kapsa na zip, ploché
švy, na bocích prodyšné síťované vsadky,
pohodlný elastický materiál, prodyšný rychle-
schnoucí, odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kč 510,-

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 90% polyamid, 10% Lycra®
Dámské běžecké kraťasy s elastickým pasem,
kapsu na zip a ploché švy, na bocích prodyšné 
síťované vložky, pohodlný elastický materiál,
prodyšný rychleschnoucí, odvádí vlhkost
S – M – L – XL

50 1 € 19,60/Kč 510,-

Čelenka
150g, 100% polyester
Regulující vlhkost a rychleschnoucí, prodyšná, 
lehká, příjemný komfort nošení
onesize

300 10 € 3,60/Kč 95,-

Sportovní čepice na běhání
150g, 100% polyester
Regulující vlhkost a rychleschnoucí, prodyšná,
lehká, příjemný komfort nošení
onesize

300 10 € 4,10/Kč 105,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Dámské cyklistické 3/4 kalhoty
220g/m², 80% polyamid, 20% elastan
elastický pas bez protiskluzové gumičky, 
ergonomicky tvarovaný vnitřek, ploché švy, 1 
vnitřní kapsa a refl exní potisk pro lepší viditel-
nost, nohavice bez vnitřních švů, protisklu-
zové gumičky, příjemný elastický materiál,
prodyšný, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost
od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 37,10/Kč 965,-

Cyklistické kraťasy
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan
(Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou, ergono-
micky tvarovaný vnitřek, ploché švy a refl exní 
potisk pro lepší viditelnost, na okrajích
nohavic protiskluzové gumičky, příjemný
elastický materiál, prodyšný, rychleschnoucí a
odvádějící vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 37,60/Kč 980,-

Pánský cyklistický trikot s propínáním 
na zip
130g/m², 100% polyester
stojací límec, uvnitř suchý zip a prošití raglánů 
v kontrastní barvě, raglánový rukáv s širokým
lemem, dolní okraj se silikonovou gumou,
propínání na zip s ohranou brady, ploché švy s
nízkým třením, prodloužený zadní díl, trojdíl-
ná otevřená kapsa na zádech, malá kapsa na
suchý zip na zadním dílu, vlhkost regulující,
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 20,30/Kč 530,-

Dámský cyklistický trikot s propínáním
na zip
130g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, stojací límec, uvnitř suchý 
zip a prošití raglánů v kontrastní barvě,
raglánový rukáv s širokým lemem, dolní okraj
se silikonovou gumou, propínání na zip s
ohranou brady, ploché švy s nízkým třením,
prodloužený zadní díl, trojdílná otevřená 
kapsa na zádech, malá kapsa na suchý zip na
zadním dílu, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 20,30/Kč 530,-

Pánské cyklistické kalhoty
240g/m², přední část: 100% polyester, zadní 
část: 86% polyamid, 14% elastan (Lycra®)
elastický pas se stahovací šňůrkou, ergo-
nomicky tvarovaný vnitřek, ploché švy a na
zadní straně malá kapsa na zip, na okrajích
nohavic jsou zipy a protiskluzové gumičky, 
přední strana z větruvzdorné a prodyšné 
vrstvy soft shell, zadní strana z příjemného
elastického materiálu
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 52,20/Kč 1355,-

Pánské cyklistické kraťasy se šlemi
190g/m², 80% polyamid, 20% elastan
(Lycra®)
ergonomicky tvarovaný vnitřek a refl exní prv-
ky v bočních plochých švech, na zadní straně 
prodyšná síťovaná vsadka a malá kapsa na zip,
na okrajích nohavic protiskluzové gumičky, 
příjemný elastický materiál, prodyšný, rychle-
schnoucí a odvádí vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 46,70/Kč 1215,-

Cyklistické rukavice, zimní
vně: 96% polyester, 4% elastan, spodní část: 
strukturovaný elastický materiál, Velcro®
zapínání, 70% polyamid, 30% polyuretan,
dlaň: syntetická kůže s ergonomickou gelovou
vycpávkou, 100% polyester, podšívka lamino-
vaná s membránou (100% polyuretan)
zateplené gelové rukavice s refl exními prvky
a zapínáním na suchý zip, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, odolný
vůči vodě a větru (2.000mm vodního sloupce)
S – M – L – XL

100 1 € 19,90/Kč 515,-

Cyklistické rukavice, letní
vně: 96% polyester, 4% elastan, dlaň: 70% 
polyamid, 30% polyuretan, syntetická kůže s
ergonomickým gelovým polstrováním a pro-
tiskluzovým potiskem na dlani, uvnitř:100%
polyester
strukturovaný prodyšný rychleschnoucí 
materiál odvádějící vlhkost, odolný vůči vodě
a větru
S – M – L – XL

100 1 € 13,10/Kč 340,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0454 
James & Nicholson | JN 454
Pánské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
vsadky v kontrastních barvách, krytý nastavitelný přední 
zip s ochranou na bradu, na zadní straně prodloužený díl
s protiskluzovým gumovým páskem a kapsa na zip, lehký
rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 22,20/Kč 575,-

02.0453 
James & Nicholson | JN 453
Dámské cyklistické tričko se zipem
150g/m², 100% polyester COOLDRY™
mírně zúžený střih, vsadky v kontrastních barvách, krytý 
nastavitelný přední zip s ochranou na bradu, na zadní straně
prodloužený díl s protiskluzovým gumovým páskem a kapsa 
na zip, lehký rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 22,20/Kč 575,-

02.0461 
James & Nicholson | JN 461
Pánské cyklistické kraťasy
vnější vrstva: 100g/m², 100% polyamid, vnitřní vrstva: 170g/
m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas, refl exní lemování, 2 boční a 1 zadní kapsa na
zip, uvnitř šité bavlněné šortky s ergonomicky tvarovanou
vložkou, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 51,70/Kč 1345,-

02.0460 
James & Nicholson | JN 460
Dámské cyklistické kraťasy
vnější vrstva: 100g/m², 100% polyamid, vnitřní vrstva: 170g/
m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas, refl exní lemování, 2 boční a 1 zadní kapsa na
zip, uvnitř všité bavlněné šortky s ergonomicky tvarovanou
vložkou, prodyšný rychleschnoucí materiál odvádějící vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 51,70/Kč 1345,-

02.0440 
James & Nicholson | JN 440
Pánská větrová bunda
přední část a rukávy: 100% polyester, zadní část: 86% polya-
mid, 14% elastan
větru odolná přední strana, vsadky v kontrastních barvách,
krytý přední zip s ochranou na bradu, refl exní prvky, 2 boční 
kapsy na zip a stahovací šňůrka v pase, 3 vrstvá tkanina a 
funkční materiál s TPU membránou, rychleschnoucí a odolný
vůči vlhkosti
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,30/Kč 1540,-

02.0439 
James & Nicholson | JN 439
Dámská větru odolná bunda
přední část a rukávy: 100% polyester, zadní část: 86% polya-
mid, 14% elastan
mírně vypasovaný střih, větru odolná přední strana, vsadky v
kontrastních barvách, krytý přední zip s ochranou na bradu, 
refl exní prvky, 2 boční kapsy na zip a stahovací šňůrka v
pase, 3 vrstvá tkanina a funkční materiál s TPU membránou,
rychleschnoucí a odolný vůči vlhkosti
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,30/Kč 1540,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1029 
James & Nicholson | JN 1029
Dámské trekingové kalhoty, odepínací 
nohavice
vnější vrstva podšívka: 100% polyester
odepínací nohavice, 2 boční kapsy na zip, 2 zadní 
kapsy a 2 velké kapsy na stehnech, na bocích 
jsou svislé zipy, snadné obléknutí i přes obuv, 
pohodlný rychleschnoucí materiál odolný vůči
vodě a nečistotám
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 45,20/Kč 1175,-

02.1028 
James & Nicholson | JN 1028
Pánské trekingové kalhoty, odepínací 
nohavice
vnější vrstva a podšívka: 100% polyester
odepínací nohavice, 2 boční kapsy na zip, 2 zadní 
kapsy a 2 velké kapsy na stehnech, na bocích 
jsou svislé zipy, snadné obléknutí i přes obuv, 
pohodlný rychleschnoucí materiál odolný vůči
vodě a nečistotám
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 45,20/Kč 1175,-

02.0583 
James & Nicholson | JN 583
Pánské elastické kalhoty, odepínací nohavice
94% polyamid, 6% elastan
odepínací nohavice, zadní kapsa, přední kapsa a
2 boční kapsy na zip, v pase částečně elastické,
poutka na pásek, lehký odolného materiálu, rych-
leschnoucí a voděodolný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 52,70/Kč 1370,-

02.0582 
James & Nicholson | JN 582
Dámské elastické kalhoty, odepínací nohavice
94% polyamid, 6% elastan
odepínací nohavice, zadní kapsa, přední kapsa a
2 boční kapsy na zip, v pase částečně elastické,
poutka na pásek, lehký odolného materiálu, rych-
leschnoucí a voděodolný
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 52,70/Kč 1370,-

02.0585 
James & Nicholson | JN 585
Pánské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
mírně formovaná kolena, přední a 2 boční kapsy
na zip, v pase jsou částečně elastické a mají 
poutka na pásek, teplá, odolná a rychleschnoucí 
tkanina
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 57,70/Kč 1500,-

02.0584 
James & Nicholson | JN 584
Dámské outdoorové kalhoty
53% polyamid, 39% polyester, 8% elastan
mírně formovaná kolena, přední a 2 boční kapsy
na zip, v pase jsou částečně elastické a mají 
poutka na pásek, teplá, odolná a rychleschnoucí 
tkanina
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 57,70/Kč 1500,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0401 James & 
Nicholson | JN 401
Pánské polo
170g/m², 100% polyester
zpevněný lem kolem krku, límeček
z úpletu, knofl íky ve stejné barvě, 
boční rozparky, velmi pohodlné
a prodyšné, z vysoce funkčního
polyesteru, materiál rychleschnoucí 
a odvádí vlhkost od těla, materiál
má dlouhou životnost a je odolný
vůči UV záření (UPF 25)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 21,80/Kč 565,-

02.0411 James & 
Nicholson | JN 411
Dámské polo
170g/m², 100% polyester
mírně vypasovaný střih, zpevněný
lem kolem krku, límeček z úpletu,
knofl íky ve stejné barvě, boční roz-
parky,velmi pohodlné a prodyšné, z
vysoce funkčního polyesteru, rychle-
schnoucí, odvádějící vlhkost od těla,
materiál má dlouhou životnost a je
odolný vůči UV záření (UPF 25)
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,80/Kč 565,-

Dámské polo bez rukávů
155g/m², 100% polyester
lehce vypasovaný střih, knofl íky ve stejné barvě a límeček z 
úpletu, pohodlné a prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního
polyesteru, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, odolný
vůči UV záření (UPF25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 20,90/Kč 545,-

Pánské Active polo
155g/m², 100% polyester
knofl íky ve stejné barvě a límeček z úpletu, pohodlné a
prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního polyesteru, rych-
leschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, dlouhá životnost
materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 23,-/Kč 600,-

Dámské Active polo
155g/m², 100% polyester
lehce vypasovaný střih, knofl íky ve stejné barvě a límeček z 
úpletu, pohodlné a prodyšné, z vysoce kvalitního funkčního
polyesteru, rychleschnoucí a odvádějící vlhkost od těla, dlouhá
životnost materiálu, odolný vůči UV záření (UPF25)
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 23,-/Kč 600,-
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02.0.0.0.073737336 6 6
James &&&& NiNiNichc olsssoss n | | JN 73666

02000 .0073735 5
Jammem s & & NiNiichchhoolson | JNJNJ  735

022.03588 JaJaaaamememes &&&&& &
Nicholson | JNNN 3333585855

02.358888KKK K Jamemmememes ss &&&&
NiNiNiNichcchcholollsososss n | JN 358K

0020202000 .000353535577 7 7 7 James & 
Nichhhhhhhhololoo sosooonnn | JN 357

glatte Oberfl äche
glatte Oberfl äche

atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch
atte Oberfl äch

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

02.0736 James & 
Nicholson | JN 736
Pánské sportovní tričko V výstřih
150g/m², 100% polyester, single
jersey
klasický střih, V výstřih, lemovka
kolem krku, dvojité švy na zádech a 
průramcích, prodyšný, rychle-
schnoucí, „tear off “ label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 175,-

02.0735 James & 
Nicholson | JN 735
Dámské sportovní tričko V výstřih
150g/m², 100% polyester, single
jersey
vypasovaný střih, V výstřih, lemovka
kolem krku, dvojité švy na zádech a 
průramcích, prodyšný, rychle-
schnoucí, „tear off “ label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 6,70/Kč 175,-

02.0358 James & 
Nicholson | JN 358
Pánské sportovní tričko
150g/m², 100% mikropolyester,
hladký úplet
rovný střih, zpevněný lem kolem
krku, na ramenou, límečku a
rukávech dvojité prošití, prodyšný
rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 6,70/Kč
175,-

02.358K James & 
Nicholson | JN 358K
Sportovní dětské tričko
150g/m², 100% polyester, single 
jersey
lemovka kolem krku, zdvojené švy 
na zádech, ve výstřihu a v průram-
cích, prodyšný, rychleschnoucí,
vlhkost regulující materiál

M L XL XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

100 10  € 5,90/Kč
155,-

02.0357 James & 
Nicholson | JN 357
Dámské sportovní tričko
150g/m², 100% polyester, hladký 
úplet
vypasovaný střih, zpevněný lem
kolem krku, na ramenou, límečku a 
rukávech dvojité prošití, prodyšný
rychleschnoucí materiál odvádějící 
vlhkost
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 6,70/Kč
175,-
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02.0720 Jameeeesss s &
Nicholson | JN 72000

02.0000717177 999 JaJaJamemeemes &
Nicholsooooon n || JNJNN 777719111

02.0024 
James & Nicholsoonn | JN 24

0202020 .0.00019191997 7 77 
JJJJJaaaJ mememees s s && & & NiNiNiNichchchchololollssosonn | | JNJNN 11197

02.00233
JaJ mes & NNicholson | JN 23

0202.0.0001199191 6 66
JaJaJaJaJaaamem s s s && & NiiNiNN chchchchololo sosoososoosoonnnnn | || ||| JN 19969

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

02.0720 
James & Nicholson | JN 720
Pánská funkční polokošile
170g/m², 100% polyester
úpletový límec, lemovka u krku, odnímatelná
etiketa, 3 knofl íky tón v tónu, prodyšná, vlhkost 
odvádějící a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,50/Kč 245,-

02.0719 
James & Nicholson | JN 719
Dámská funkční polokošile
170g/m², 100% polyester
lehce vypasovaná, úpletový límec, lemovka u
krku, odnímatelná etiketa, 5 knofl íků tón v tónu, 
prodyšná, vlhkost odvádějící a rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 9,50/Kč 245,-

02.0024 
James & Nicholson | JN 24
Sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry, 
vnitřní vrstva: polyester, vnější vrstva: bavlna
vysoce pohodlné polo, zpevněný lem u krku,
pletený límeček, knofl íky ve stejné barvě, boční 
rozparky, na ramenou, límečku a rukávech dvojitě
prošito, prodyšný rychleschnoucímateriál odvádě-
jící vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 19,40/Kč 505,-

02.0197 
James & Nicholson | JN 197
Dámské sportovní polo
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry
mírně zúžený střih, zpevněný lem u krku, na
ramenou, límečku a rukávech dvojitě prošito,
CoolDry rychleschnoucí, prodyšný a odvádí 
vlhkost od těla, uvnitř polyester z 5-kanálových
vláken, vně bavlna
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 16,20/Kč 420,-

02.0023 
James & Nicholson | JN 23
Sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester
zpevněný lem u krku, na ramenou, límečku a
rukávech dvojitě prošito, CoolDry materiál, rych-
leschnoucí, prodyšný a odvádí vlhkost od těla,
uvnitř polyester z 5-kanálových vláken.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10 € 14,90/Kč 385,-

02.0196 
James & Nicholson | JN 196
Dámské sportovní tričko
180g/m², 55% bavlna, 45% polyester CoolDry
mírně vypasovaný střih, zpevněný lem u krku,
na ramenou, límečku a rukávech dvojitě prošito,
CoolDry materiál- rychleschnoucí, prodyšný a
odvádí vlhkost od těla, uvnitř polyester z 5-kaná-
lových vláken, vně bavlna
S – M – L – XL – XXL

100 10 € 11,60/Kč 300,-
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02.0386 James & 
Nicholson | JN 386

02.386K James & 
Nicholson | JN 386K

0202202022.0.0.0000.0.00484848484884 6 666 66 JaJaJaJaaJaJaamememmmm ss & & & &&&&&&
NiNiNiNiNiNNichchchchchololololollsososososoonnnnnn ||||| JNJNJNJNJNJNJNJNJ 444444486888868666

02.000337222 JaJaamemess s &&& &&
NiNiiiiNiN chchcholololssosonn || JNJNJNNJJ  37222222

02.0387 James & 
Nicholson | JN 387

02.387K James & 
Nicholson | JN 387K

02.0342 
James & Nicholson | JN 342

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

Týmové tričko
135g/m², 100% polyester
prodyšné, rychleschnoucí, netřepivé, snadná
údržba, pohodlné, s kontrastními proužky
S – M – L – XL – XXL

50 1
€ 12,50/Kč 325,-

Dětské týmové tričko
135g/m², 100% polyester
prodyšné, rychleschnoucí, netřepivé, snadná 
údržba, pohodlné, s kontrastními proužky
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1
€ 11,60/Kč 300,-

Týmové kraťasy
135g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, lemování ve stejné
barvě, prodyšný rychleschnoucí materiál odvá-
dějící vlhkost, bez vnitřních slipů
S – M – L – XL – XXL

50 1
€ 11,60/Kč 300,-

Dětské týmové kraťasy
135g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, lemování ve stejné
barvě, prodyšný rychleschnoucí materiál odvá-
dějící vlhkost, bez vnitřních slipů
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1
€ 10,70/Kč 280,-

Týmová souprava
100% polyester
tréninková souprava, bunda má zip po celé 
délce, stojáček, kontrastní vsadky, 2 boční 
kapsy na zip a elastické manžety a pas, kal-
hoty mají elastický pas se šňůrkou, kontrastní 
vsadky a 2 kapsy na zip, materiál snadný na
údržbu
S – M – L – XL – XXL

25 1
€ 73,-/Kč 1900,-

Týmový signální dres
75g/m², 100% polyester
týmová rozlišovací vesta pro děti (S) i dospě-
lé(L) z prodyšné a odolné síťoviny
S – L

100 10
€ 4,90/Kč 125,-

Týmové ponožky
97% polyamid, 3% elastan
pro děti i dosppělé, pohodlné a komfortní,
netřepící se a snadné na údržbu, k dostání ve
velikostech: S (27-30), M (31-34), L (35-38),
XL (39-42), XXL (43-46)
S – M – L – XL – XXL

100 1 € 8,50/Kč 220,-
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02.0467 
James & Nicholson | JN 467

02.0482 
James & Nicholson | JN 482

02.0484 
James & Nicholson | JN 484

02.0468 
James & Nicholson | JN 468

02.0483 
James & Nicholson | JN 483

02.0485 
James & Nicholson | JN 485

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

Týmové tričko s výstřihem do V
140g/m², 100% polyester
V výstřih a límeček, kontrastní vsadky, z prodyšného rych-
leschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost, velmi lehké a
pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 12,40/Kč 320,-

Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
na bocích a na zádech kontrastní síťované vsadky, z prodyšné-
ho rychleschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 360,-

Týmové tričko
140g/m², 100% polyester
na bocích a na zádech kontrastní síťované vsadky, z prodyšné-
ho rychleschnoucího materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 360,-

Týmové kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, velmi lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 11,60/Kč 300,-

Týmové soutěžní kraťasy
140g/m², 100% polyester
elastický pas se šňůrkou, kontrastní vsadky, prodyšný rychle-
schnoucí materiál odvádějící vlhkost, velmi lehké a pohodlné
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 10,-/Kč 260,-

Týmové turnajové kraťasy
140g/m², 100% polyester
boční vsadky v kontrastních barvách, elastický pas se šňůrkou
a všité síťované slipy, vyrobeno z prodyšného rychleschnoucí-
ho materiálu odvádějícího vlhkost
S – M – L – XL – XXL

50 1  € 13,90/Kč 360,-
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20.P441
Kariban ProAct | PAAA4AA 41

20.P442
Kariban ProAAAAAct | PPPPA4A4A4A442

20.P482
Kariban ProActcttt |||| PPPPPA482

2000.PPP.PP448444 3
Karibaaannn n PrPPP oAct |||| PAAA4A 83

20.P480 
Kariban ProAct | PAAA480

20.P448484 111
Kariban PPrPPrP oAoAoo ct | PPPPA444481

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

20.P441 Kariban 
ProAct | PA441
Pánské sportovní tričko bez 
rukávů
140g/m², 100% polyester
úzký lem výstřihu a průramků, dvoji-
té prošití, rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 5,90/Kč 155,-

20.P442 Kariban 
ProAct | PA442
Dámské sportovní tričko bez
rukávů
140g/m², 100% polyester
vykrojená záda, úzký lem výstřihu
a průramků, dvojité prošití, rychle-
schnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

50 5 € 5,75/Kč 150,-

20.P482 Kariban
ProAct | PA482
Pánské polo „CoolPlus“
145g/m², 50% polyester CoolPlus®,
50% polyester
hladká tkanina pro snadný branding,
hladká pletenina límce, prodyšné a
rychleschnoucí, léga se 3 knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 14,70/Kč 380,-

20.P483 Kariban
ProAct | PA483
Dámské polo „CoolPlus“
145g/m², 50% polyester CoolPlus®,
50% polyester
mírně vypasovaný střih, hladká
tkanina pro snadný branding,
hladká pletenina límce, prodyšné a
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 12,60/Kč 330,-

20.P480 Kariban
ProAct | PA480
Pánské golfové polo
100% polyester
3 knofl íčky, plochý límeček, boční 
rozparky, dvojitě prošité, na rame-
nou a uvnitř límečku kontrastní lem,
vyrobeno příjemného prodyšného 
materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 11,70/Kč 305,-

20.P481 Kariban
ProAct | PA481
Dámské golfové polo
100% polyester
vypasovaný střih, plochý úpletový
límec, léga se 3 knofl íky, kontrastní 
pásek za krkem, na bočních rozpar-
cích a na ramenou, dvojité prošití na
rukávech a lemu, prodyšný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 11,70/Kč 305,-
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20.P438
Kariban ProoAoAoAoAct | PPPAAA4AA 38

20.P433339
Kariban PPPrP oActttt | PA433933

20.P44445
Kariban PrPrP oAoActtt || PA445

20.P476666
Kariban ProoAoAoAoAct | PAAA4AA 76

20.P477 
Kariiiiban PrrrroAct | PA4777777

20.P44333
Kariban PPrrroAct | PAA4AAA 43

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

Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 6,60/Kč 170,-

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv,
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 6,05/Kč 160,-

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
  6/8     8/10   10/12  12/14

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

50 5  € 5,70/Kč 150,-

Pánské sportovní tričko s V výstřihem
140g/m², 100% polyester, „Bird eye“
malý V výstřih, lemovka kolem krku, raglánový rukáv se
skrytými stehy, dvojité prošití na ramenou a lemu, prodyšné, 
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 7,25/Kč 190,-

Dámské sportovní tričko s V výstřihem
140g/m², 100% polyester, „Bird eye“
vypasovaný střih, malý V výstřih, lemovka kolem krku, raglá-
nový rukáv se skrytými stehy, dvojité prošití na ramenou a
lemu, prodyšné, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 5  € 6,65/Kč 175,-

Pánské sportovní tričko s dlouhým rukávem
140g/m², 100% polyester
rychleschnoucí materiál, kulatý výstřih s lemovkou, dvojitě
prošité
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 8,90/Kč 230,-
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200.PPPP3535355358 888
Kariban ProAct | PA358

20.P359 
Kariban ProAct | PA359

20.1008 
Kariban ProAct | PA1008

20.1009 
Kariban ProAct | PA1009

20.PPPP36363636366360 0 0 0
Kariban n PrPrPrP oAAoAoAo ctct | PA36000

2000.PP.. 232323223222
Kariban ProActctctctt |||| PPPPA232

samtige Oberfl äche
samtige Oberfl äche

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

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

20.P358 Kariban 
ProAct | PA358
Pánská Training bunda
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Zip, 2 kapsy na zip vpředu s lepenými švy, 
kapuce s podšívkou 65% polyester/35% bavlna 
jersey, dvoubarevná šňůrka, kontrastní manžety
na rukávech a v lemu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 58,20/Kč 1515,-

20.P359 Kariban 
ProAct | PA359
Dámská Training bunda
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Zip, 2 kapsy na zip vpředu s lepenými švy, 
kapuce s podšívkou 65% polyester/35% bavlna 
jersey, dvoubarevná šňůrka, kontrastní manžety
na rukávech a v lemu
S – M – L – XL

15 1 € 51,65/Kč 1345,-

20.1008 Kariban 
ProAct | PA1008
Pánské funkční kalhoty
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Elastický pas s dvoubarevnou šňůrkou, 2 přední 
kapsy s podšívkou z jersey 65% polyester 35% 
bavlna, 1 tepelně svařená kapsa na zip vzadu,
moderní úzký tvar, úzké ukončení nohavic s kon-
trastní elastickou vsadkou, vsadky na kolenou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 41,90/Kč 1090,-

20.1009 Kariban 
ProAct | PA1009
Dámské funkční kalhoty
79% polyester, 15% viskóza, 6% elastan
Elastický pas s dvoubarevnou šňůrkou, 2 přední 
kapsy s podšívkou z jersey 65% polyester 35% 
bavlna, 1 tepelně svařená kapsa na zip vzadu,
moderní úzký tvar, úzké ukončení nohavic s kon-
trastní elastickou vsadkou, vsadky na kolenou
S – M – L – XL

20 1 € 37,95/Kč 985,-

20.P360 Kariban 
ProAct | PA360
Sportovní mikina s 1/4 zipem
90% polyester, 10% elastan
měkká počesaná látka, raglánový rukáv, 2 refl exní 
kapsy se zapínáním na zip, bílý zip u barvy navy,
černý u barvy lime a dark grey
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 38,10/Kč 990,-

20.P232 Kariban 
ProAct | PA232
Ultralehká sportovní bunda
35g, 100% polyamid ripstop
stojací límec s elastickým kontrastním lemem, 
zapínání na zip s refl exním prvkem, raglánový ru-
káv, manžety rukávů, kapsy a lem, rychleschnou-
cí, bunda se dá složit do boční kapsy, extrémně
lehká, transparentní látka, vodě a větru odolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 23,45/Kč 610,-
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20.4009 
Kariban ProAct | PA4009

20.11102000 1
Kariban PrPPP oAct || PPA1A10202021

20.P032
Kariban ProAct | PA032

20022020.P..P. 578
KaKaKaKaKariririr babababab n ProAct | PA578788

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

20.4009 Kariban 
ProAct | PA4009
Dámský sportovní nátělník
135g/m², 65% polyester, 35%
viskóza
Volný střih, pásek kolem krku,
hluboký průramek, boxerská záda,
lehce zakulacený lem, efekt žíhané
příze
XS – S – M – L

100 10 € 12,05/Kč 315,-

20.1021 Kariban
ProAct | PA1021
Dámské sportovní kalhoty 
210g/m², 100% bavlna, grey
heather: 65% bavlna, 35% viskóza
Kontrastní šikmý proužek a šňůrka
ke stažení, elastický pas 
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 9,45/Kč 245,-

20.P032 Kariban 
ProAct | PA032
Sportovní podkolenky
90% polyester, 10% elastan 
Bezešvé ergonomické, elastické,
rychle schnoucí, UV ochrana 40+, 
dle normy EN13758-2, dodává se
v páru
onesize

250 1 € 2,95/Kč 75,-

20.P578 Kariban 
ProAct | PA578
Sportovní šátek
155g/m², 100% polyester
Okamžitý osvěžující účinek po
navlhčení pro snížení tělesné teplo-
ty, rozměry: 100x30cm
onesize

100 1 € 5,25/Kč 135,-
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20.P188 
Kariban ProAct | PA188

20.K710
Kariban | K710

20.P119
Kariban ProAAct || PPA1A11119

20.P154
Kariban ProAAAct || PA111154

20.K764 
Kariban | K764

20.K765 
Kariban | K765

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

20.P188 Kariban 
ProAct | PA188
Dámské legíny
95% bavlna, 5% elastan
elastický pas, hladký materiál
XS – S – M – L – XL

20 1 € 14,05/Kč 365,-

20.K710 
Kariban | K710
Šortky
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester french terry
široký lem s plochou šňůrkou a
kovovými koncovkami, dvojité
stehy, 2 boční kapsy, 1 zadní kapsa, 
nepatrně srážlivé
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 26,45/Kč 685,-

20.P119 Kariban
ProAct | PA119
Pánské plavky
110g/m², 100% polyester
2 přední kapsy a 1 boční kapsa
s klopou, v pase pružný lem se
stahovací šňůrkou, vnitřní slipy ze
síťoviny, plavky kontrastně prošité
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 17,35/Kč 450,-

20.P154 Kariban
ProAct | PA154
Pánské sportovní kraťasy
100g/m², 100% polyester
2 kapsy, v pase pružný lem se sta-
hovací šňůrkou, prodyšný materiál,
podšívka ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 19,-/Kč 495,-

20.K764 
Kariban | K764
Dámské kraťasy
100% bavlna, dětské plátno
hebký povrch, zip + 2 knofl íčky, 2 
zadní kapsy, 2 boční kapsy a boční 
rozparky, francouzské číslování 
velikostí
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 32,85/Kč 855,-

20.K765 
Kariban | K765
Pánské kraťasy
100% bavlna, dětské plátno
hebký povrch, zip + 2 knofl íčky, 2 
zadní kapsy, 2 boční kapsy a boční 
rozparky, francouzské číslování 
velikostí
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52 – 54

20 1 € 36,15/Kč 940,-
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20.P344442222
Kariban ProAAAct | PA342

20.P343 
Kariban ProAct | PA343

20.P192 
Kariban ProAct | PA192

20.P193 
Kariban ProAct | PA193

20.1002 
Kariban ProAct | PA1002

20.1003
Kariban ProAct | PA1000000003333

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

20.P342 Kariban 
ProAct | PA342
Pánská běžecká bunda
100% polyester
2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsa,
na přední straně zip s refl exním
lemováním, na konci rukávů elas-
tické žebrované manžety, na bocích
refl exní prvky, podšívka ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 38,50/Kč 1000,-

20.P343 Kariban
ProAct | PA343
Dámská běžecká bunda
100% polyester
vypasovaný střih, 2 přední kapsy na
zip, vnitřní kapsa, na přední straně 
zip s refl exním lemováním, na konci
rukávů elastické žebrované manžety, 
na bocích refl exní prvky, podšívka
ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 35,-/Kč 910,-

20.P192 Kariban 
ProAct | PA192
Pánské teplákové kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip, v pase elastický lem se 
stahovací šňůrkou, nohavice mají ve
spodní části zipy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 24,95/Kč 650,-

20.P193 Kariban 
ProAct | PA193
Dámské teplákové kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, 2 boční 
kapsy na zip, v pase elastický lem se 
stahovací šňůrkou, nohavice mají ve
spodní části zipy
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1 € 22,60/Kč 590,-

20.1002 Kariban 
ProAct | PA1002
Pánské kalhoty
95% polyester, 5% elastan
Vodoodpudivé, antistatické, kon-
trastní zip s 1 knofl íkem na háček,
2 kontrastní kapsy na zip vepředu a
1 kontrastní kapsa vzadu se zipem,
na bocích elastický pas s poutky na
pásek, vsadky na kolenou 100%
polyester jacquard
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 43,15/Kč 1120,-

20.1003 Kariban 
ProAct | PA1003
Dámské kalhoty
95% polyester, 5% elastan
Vodoodpudivé, antistatické, kon-
trastní zip s 1 knofl íkem na háček,
2 kontrastní kapsy na zip vepředu a
1 kontrastní kapsa vzadu se zipem,
na bocích elastický pas s poutky na
pásek, vsadky na kolenou 100%
polyester jacquard
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 44,40/Kč 1155,-
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255.147773 3 33333
SOSSS L'S || NeNeNeew www ww YoYoYoYoYoY rkrkrkrkkk WWWWWWWomomomomomoo eeneeee

25.1477772
SOSSS L'S | NeNNN w Yorkrkrkr MMMMenenenenee

25.1689
SOL'S | Sandy

25.0002121211210 0
SOL'S | AAnAAA fi eld

252525255552 .0.0.0.0.0141414141441111
SOSOSOSOOL'L'L'L'L'L S S S SSS | | | | | SySySySySydndndndndneyeeeye  Womenenenenennn

255525525 11.1441414141414 44444
SOSOOL'L S ||||| SySySySySydndndndndneyeye MMMeene
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InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

InterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlockInterlock

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

Dámská běžecká péřová bunda
150g/m², 100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 10% 
peří
přiléhavý střih, vysoce přizpůsobivý materiál, teplý, prodyšný
a lehký, stojací límec, elastická kapuce, přední i zadní díl
vatovaný a prošitý, elastická manžeta na rulkávech a lemu, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 101,10/Kč 2630,-

Pánská běžecká péřová bunda
150g/m², 100% polyester, výplň: 90% jemná peříčka, 10%
peří
přiléhavý střih, vysoce přizpůsobivý materiál, teplý, prodyšný
a lehký, stojací límec, elastická kapuce, přední i zadní díl
vatovaný a prošitý, elastická manžeta na rukávech a lemu, 2
boční kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 101,10/Kč 2630,-

Pánské koupací šortky
105g/m², 100% microfáze polyester, uvnitř: 100% polyester 
síťovina
elastický pás se stahovací šňůrkou tón v tónu, 2 boční kapsy, 
jedna zadní se suchým zipem, malé boční rozparky
XS – S – M – L – XL – XXL

100 5  € 13,-/Kč 340,-

Tréninkové rozlišovací tílko
80g/m², 100% polyester, prodyšná síťovina
kulatý výstřih s lemem tón v tónu, prodyšný materiál, neonové
barvy pro snadné rozlišení
XS – M – XL

100 5 € 4,25/Kč 110,-

Dámské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí materiál, ploché švy, prodyšné 
kontrastní síťované vsadky na bocích, refl exní prvky na 
raglánovém stehu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,35/Kč 345,-

Pánské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan
přiléhavý střih, rychleschnoucí materiál, ploché švy, prodyšné
kontrastní síťované vsadky na bocích, refl exní prvky na 
raglánovém stehu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5  € 13,35/Kč 345,-
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2525255..1. 115599
SOSOOLLL'SSSS ||| SSporortyt  Woomenennnnn

25.1939 
SOL'S | Sporty

25.1166
SOL'S | SSpSS ortyyyy Kids

25.1199 
SOL'S | Performer Meenn

2555.1198 
SSOS L'SS S | Perffforooro mer WoWWoWoWomemememennn

25.22229999995555
SOL'S | | SpSpSpSppSpS rinttt

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

Dámské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 6,20/Kč 160,-

Pánské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 6,20/Kč 160,-

Dětské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
  6 Y        8 Y      10 Y      12 Y

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

50 10  € 5,85/Kč 150,-

Pánské sportovní polo
180g/m², 100% polyester
rychleschnoucí, absorbující pot, léga se 3 knofl íky a boční 
rozparky mají kontrastní lem, lemovka u krku, vhodné pro
sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,85/Kč 360,-

Dámské sportovní polo
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, rychleschnoucí, absorbující pot, léga se 3 
knofl íky a boční rozparky mají kontrastní lem, lemovka u krku,
vhodné pro sublimaci
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,85/Kč 360,-

Unisex Piqué sportovní triko
130g/m², 100% polyester piqué
Vsazené rukávy, vhodné pro sublimaci, odtrhávací štítek, 
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 3,95/Kč 100,-
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2929.271M
SpSpiriro o || S2S2717 MMMMMMM

292929.2.2.2717171F F 
Sppiririroooo ||| S2S2SS 7771F

29.2727222F F F
Spiro | S222727272FFF

29.270F 
SpSpiriroo || S2S27070FF

29.2747 F F
Spiro | S2274474FF

292922929.222273737373F F
SpSpiri o || S27373F

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

29.271M Spiro | S271M
Pánské sportovní tričko
180g/m², 47% nylon, 47% polyester, 6% 
elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 16,20/Kč 420,-

29.271F Spiro | S271F
Dámské sportovní tričko
180g/m², sport grey/hot coral: 88% polyester, 
12% elastan, ostatní barvy: 47% nylon, 47% 
polyester, 6% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,50/Kč 405,-

29.272F Spiro | S272F
Dámské sportovní tílko
160g/m², grey marl/hot coral: 47% nylon, 47%
polyester, 6% elastan, phantom grey/lavender: 
90% polyester, 10% elastan, vsadka 100%
polyester
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kontrastní 
lemy výstřihu a dolního okraje, vykrojená záda,
na boku kontrastní vsadka, rychleschnoucí 
prodyšný materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 12,90/Kč 335,-

29.270F Spiro | S270F
Dámské sportovní tričko
180g/m², 92% polyester, 8% elastan, šedá: 
88% polyester, 12% elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy, kulatý
výstřih, rychleschnoucí prodyšný materiál, na
boku kontrastní vsadky, otvor pro sluchátka, bez
etiket, velikost natištěna za krkem
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,40/Kč 400,-

29.274F Spiro | S274F
Dámský sportovní top
180g/m², lavender: 92% polyester, 8% elastan,
sport grey marl a hot coral: 88% polyester, 12%
elastane, vsadka 100% polyester
ploché stehy, elastický pas, 4 ramínka překřižující 
se na zádech, prodyšný rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 12,90/Kč 335,-

29.273F Spiro | S273F
Dámské sportovní capri šortky
230g/m², black/lavender: 92% polyester, 8%
elastan, sport grey marl/hot coral: 88% polyes-
ter, 12% elastan, vsadka 100% polyester
3/4 délka, ploché stehy, kontrastní proužek
v pase, na boku kontrastní vsadka, prodyšný
rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

25 5 € 15,50/Kč 405,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Sportovní tričko „Aircool“
100% polyester, Eye Bird Mesh
Střih na tělo, bez etikety, High Tec Stretch, prodyšné, rych-
leschnoucí
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10  € 5,40/Kč 140,-

Dětské sportovní triko „Aircool“
130g/m², 100% polyester, eye bird mesh
Volnější střih, prošité ramenní a rukávové detaily, textilie High 
Tex udržující tvar, prodyšné, rychleschnoucí, bez štítku
  XS         S          M          L

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

50 10  € 5,50/Kč 145,-

Sportovní polo „Aircool“
135g/m², 100% polyester, eye bird mesh
Léga se 3 knofl íky, náhradní knofl ík, žebrovaný límeček, vrchní 
prošitý ramenní a rukávový detail, textilie High Tex udržující 
tvar, prodyšné, rychleschnutí, bez štítku
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5  € 8,50/Kč 220,-

Pánské týmové polo
145g/m², 100% polyester
designové polo, CoolDry funkce, rychleschnoucí materiál, 3 
knofl íky, vhodné k vrstvení oblečení, udržuje teplotu
S – M – L – XL – XXL

20 5  € 19,40/Kč 505,-

Dámské týmové polo
145g/m², 100% polyester
designové polo, CoolDry funkce, rychleschnoucí materiál, 3 
knofl íky, vhodné k vrstvení oblečení, udržuje teplotu
XS – S – M – L – XL

20 5  € 17,60/Kč 460,-

Sportovní čepice
100g/m², 100% polyester
nízký profi l, bez podšívky, na bocích kontrastní panely a vět-
rací otvory ze síťoviny, na kšiltu úzký lem v kontrastní barvě, v 
zadní části nastavitelné zapínání na mosaznou přezku
onesize

150 25  € 4,90/Kč 125,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

29.245M Spiro | S245M
Pánská mikrofl eece bunda s kapucí
180g/m², 100% polyester
2-vrstvá kapuce, stojáček, kapuce a lem nastavi-
telné na suchý zip, celopropínací zip s ochranou 
brady, postranní kapsy, módní prošití, prodyšná,
rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 23,90/Kč 620,-

29.245F Spiro | S245F
Dámská mikrofl eece bunda s kapucí
180g/m², 100% polyester
2-vrstvá kapuce, stojáček, kapuce a lem nastavi-
telné na suchý zip, celopropínací zip s ochranou 
brady, postranní kapsy, módní prošití, prodyšná,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

15 5 € 23,90/Kč 620,-

29.277M Spiro | S277M
Pánská mikina s kapucí
135g/m², 100% polyester
Kapuce se stahovací šňůrkou, měkká obruba
kapuce a lemu, boční kapsy na zip, vsazený lem a 
manžety, prodyšná, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5 € 15,-/Kč 390,-

29.277F Spiro | S277F
Dámská mikina s kapucí
135g/m², 100% polyester
Kapuce se stahovací šňůrkou, měkká obruba
kapuce a lemu, boční kapsy na zip, vsazený lem a 
manžety, prodyšná, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5 € 15,-/Kč 390,-

29.268M Spiro | S268M
Pánská odlehčená bunda
160g/m², vně 100% nylon, podšívka 100%
nylon, vatování: 160g polyester, kapuce a rukávy: 
92%polyester, 8% elastan
2 boční kapsy na zip, raglánový rukáv, lem ruká-
vů, krku a okraje bundy, díra pro palec na konci
rukávu, vypasovaný střih, prošívaný přední i zadní 
díl, refl exní prvky, lehká a rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 53,90/Kč 1400,-

29.268F Spiro | S268F
Dámská odlehčená bunda
160g/m², vně 100% nylon, podšívka 100%
nylon, vatování: 160g polyester, kapuce a rukávy: 
92% polyester, 8% elastan
2 boční kapsy na zip, raglánový rukáv, lem ruká-
vů, krku a okraje bundy,díra pro palec na konci
rukávu, vypasovaný střih, prošívaný přední i zadní 
díl, refl exní prvky, lehká a rychleschnoucí
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 49,80/Kč 1295,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

05.8810 
Stedman | A Raglan Flow
Pánské sportovní tričko
180g/m², 75% nylon, 25% polyester 
Vícebarevný vzor, kulatá pletenina, elastický 
materiál, olemovaný výstřih, raglánové rukávy, 
dekorativní fl atlock švy, regulující vlhkost, rych-
leschnoucí, etiketa velikosti a etiketa se symboly
ošetřování za krkem
S – M – L – XL – XXL

48 0 € 13,55/Kč 355,-

05.8910 Stedman
A Raglan Flow Women
Dámské sportovní tričko
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Vícebarevný vzor, kulatá pletenina, elastický 
materiál, olemovaný výstřih, raglánové rukávy, 
dekorativní fl atlock švy, regulující vlhkost, rych-
leschnoucí, etiketa velikosti a etiketa se symboly
ošetřování za krkem
S – M – L – XL

48 0 € 13,55/Kč 355,-

05.8820 
Stedman | A Seamless Jacket
Pánská bunda s kapucí
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Vícebarevný vzor, elastický materiál, vícedílná 
kapuce, raglánové rukávy, otvor na palec, zip s
ochranou brady, manžety a lem z látky bundy,
dekorativní fl atlock švy, regulující vlhkost, rych-
leschnoucí, etiketa velikosti a etiketa se symboly
ošetřování za krkem
S – M – L – XL

24 0 € 29,25/Kč 760,-

05.8920 Stedman 
A Seamless Jacket Women
Dámská bunda s kapucí 
180g/m², 75% nylon, 25% polyester
Vícebarevný vzor, elastický materiál, vícedílná 
kapuce, raglánové rukávy, otvor na palec, zip s
ochranou brady, manžety a lem z látky bundy,
dekorativní fl atlock švy, regulující vlhkost, rych-
leschnoucí, etiketa velikosti a etiketa se symboly
ošetřování za krkem
S – M – L – XL

24 0 € 29,25/Kč 760,-

05.8800 
Stedman | A Seamless Raglan
Pánské sportovní tričko
140g/m², 58% polyester, 42% polyamid, žakár
Dvoubarevný vzor, kulatá pletenina, olemovaný
výstřih, raglánové rukávy, dekorativní fl atlock švy
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 13,55/Kč 355,-

05.8900 
Stedman | A Seamless Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 58% polyester, 42% polyamid, žakár
Dvoubarevný vzor, kulatá pletenina, olemovaný
výstřih, raglánové rukávy, dekorativní fl atlock švy
S – M – L – XL

48 12 € 13,55/Kč 355,-
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Stedman | Activvee 111140 CCrereeewww NeNeNNN cck
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05.8310
Stedman | Activve PPPerererfofoformrmr aaananncececeec TTTTTTopopop

05.8888 
Stedman | Active Performance PantsStedman | Active Performance Pants

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

melírový vzhled
Melange-OpgMelange OpggMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik Melange Op

melírový vzhled
MMMelange-Op
Melange OpggMelange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

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

05.8020 Stedman 
Active Intense Tech
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, žakár
Melírované, úzký límec ze stejného
materiálu, pásek kolem krku, deko-
rativní fl atlock švy na ramenou, malá
etiketa velikosti na krku
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 10,15/Kč 265,-

05.8120 Stedman 
A Intense Tech Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° 
polyester, žakár
Melírované, úzký límec ze stejného
materiálu, pásek kolem krku, deko-
rativní fl atlock švy na ramenou, malá
etiketa velikosti na krku
S – M – L – XL

48 12 € 10,15/Kč 265,-

05.8400 Stedman
Active 140 Crew Neck
Pánské sportovní tričko „Bird 
eye“
140g/m², 100% funkční polyester,
„Bird eye“
pružný materiál, boční vsadky, 
lemovka u krku v kontrastní barvě,
ploché stehy na bocích, neutrální 
velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 8,80/Kč 230,-

05.8500 Stedman
Active 140 Raglan 
Women
Dámské sportovní tričko s raglá-
novými rukávy „Bird
140g/m², 100% funkční polyester,
„Bird eye“
přiléhavý střih, raglánový rukáv, 
pružný materiál, boční vsadky, 
lemovka u krku v kontrastní barvě,
ploché stehy na bocích, neutrální 
velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 8,80/Kč 230,-

05.8310 Stedman
Active Performance
Top
Dámské funkční tílko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester
vykrojená záda, melírovaný vzhled, 
raglánový rukáv, obroubený výstřih 
i lem, dekorativní ploché stehy, ne-
utrální velikostní etiketa za krkem,
prodyšný rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL

24 12 € 11,65/Kč 305,-

05.8888 Stedman
Active Performance
Pants
Dámské 7/8 sportovní kalhoty
250g/m², 90% ACTIVE-DRY° 
polyester, 10% elastan
přiléhavý střih, délka ke kotníkům,
módní melírovaný vzhled, široký pas, 
dekorativní ploché švy, rychle-
schnoucí prodyšný materiál
S – M – L – XL

24 12 € 23,15/Kč 600,-
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Melange-Optik
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Interlock polyeste
IIII k Polyester

k Polyester
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Interlock Polyester
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Interlock Polyester
Interlock Polyester

Interlock polyest
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester
Interlock Polyester

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

05.8000 Stedman 
Active Sports T
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% funkční polyester
měkký lehce lesklý materiál, úzký lem výstřihu,
ploché stehy na ramenou, ACTIVE-DRY° logo 
uvnitř, neutrální velikostní etiketa za krkem
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 9,10/Kč 235,-

05.8100 Stedman
Active Sports T Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% funkční polyester
vypasovaný střih, měkký lehce lesklý materiál, 
úzký lem výstřihu, ploché stehy na ramenou,
ACTIVE-DRY° logo uvnitř, neutrální velikostní 
etiketa za krkem
S – M – L – XL

24 12 € 9,10/Kč 235,-

05.8200 Stedman 
Active Performance Raglan
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester
melírovaný vzhled, raglánový rukáv, olemovaný 
výstřih, dekorativní ploché stehy, neutrální veli-
kostní etiketa za krkem, prodyšný rychleschnoucí 
materiál
S – M – L – XL – XXL

24 12 € 12,65/Kč 330,-

05.8300 Stedman 
A Performance Raglan Woman
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY° polyester
vypasované, melírovaný vzhled, raglánový rukáv, 
olemovaný výstřih, dekorativní ploché stehy,
neutrální velikostní etiketa za krkem, prodyšný
rychleschnoucí materiál
S – M – L – XL

24 12 € 12,65/Kč 330,-

05.8600 Stedman 
Active Cotton Touch
Pánské sportovní tričko
160g/m², 100% Active-Dry polyester, hladký 
úplet
dekorativní ploché švy na ramenou, zpevněný
lem kolem krku a malý refl exní prvek na zádech, 
neutrální etiketa
S – M – L – XL – XXL

24 6 € 8,30/Kč 215,-

05.8700 Stedman 
Active Cotton Touch Woman
Dámské sportovní tričko
160g/m², 100% Active-Dry polyester, hladký 
úplet
padnoucí střih, lemovka u krku, zdobné ploché
stehy na ramenou, malý refl exní potisk na 
zádech, neutrální etiketa
S – M – L – XL

24 6 € 8,30/Kč 215,-
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Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester
Bird eye Polyester

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

Pánské sportovní tričko „CoolDry“
160g/m², 95% COOLDRY™ mikropolyester, 5% Spandex
rychleschnoucí materiál, raglánový rukáv, ploché švy, refl exní 
potisk na boku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,25/Kč 500,-

Dámské sportovní tričko „CoolDry“
160g/m², 95% COOLDRY™ mikropolyester, 5% Spandex
mírně vypasované, rychleschnoucí materiál, raglánový rukáv,
ploché švy, refl exní potisk na boku
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,25/Kč 500,-

Performance kalhoty na jogging
270g/m², 100% polyester
2 boční kapsy se zipem, elastický pas, manžety ze stejného
materiálu, nečesané
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 40,35/Kč 1050,-

Pánské sportovní tričko
150g/m², 100% funkční mikropolyester
rychleschnoucí, absorbující pot, raglánový
rukáv s kontrastními švy, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 12,30/Kč 320,-

Dámské sportovní tričko
150g/m², 100% funkční mikropolyester
rychleschnoucí, absorbující pot, raglánový 
rukáv s kontrastními švy, dvojité prošití
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 12,30/Kč 320,-

Pánské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikropolyester,
„Bird eye“
plochý úpletový límec, léga se 3 knofl íky,
dvojité švy, rychleschnoucí, pot absorbující 
materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 21,70/Kč 565,-

Dámské funkční polo
150g/m², 100% funkční mikropolyester, 
„Bird eye“ úplet
vypasovaný střih, plochý úpletový límec, léga
s 5 knofl íky, dvojité švy, rychleschnoucí, pot 
absorbující materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 21,70/Kč 565,-

newwhite

black

black melange

olive melange

bright lime

sun orange

bright fuchsia

sky diver

navy melange

white

black

black melange

olive melange

bright lime

sun orange

bright fuchsia

sky diver

navy melange black

white black dark grey dark grey 
gmelange purple azure blue melange

white

black

dark grey

purple

azure

white

black

dark grey

purple

azure

152

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
TE

E 
JA

YS
 



1818.77202000
TeTeee JaJaysys || 772020202 000

18888 7.7.7720202 11
TeTeeeeeeee JaJJaJaysysys ||| 77201

18.5600 
Tee Jays | 5600

1818181881 .555.5.5.5606060606060606011111
TeTeTeTeeeee JaJaJaJJaysysysys ||| 55556060606060011111

181811818.55.5.5606060060222222
Tee Jaaaysysyysysyyss ||| 55560606 222

18.560033333
TeTeTeeT eeee Jaysssssss |||| 55555556060606066 33333

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

18.7200 
Tee Jays | 7200
Pánské Luxury Sport polo
150g/m², 100% polyester
Přiléhavý střih, zaoblený límec se
3 kontrastními knofl íky v antracitu, 
regulující vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,20/Kč 680,-

18.7201 
Tee Jays | 7201
Dámské Luxury Sport polo
150g/m², 100% polyester
Projmutý střih, zaoblený límec se 3
kontrastními knofl íky v antracitu, 
regulující vlhkost
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,20/Kč 680,-

18.5600 
Tee Jays | 5600
Pánská Performance mikina s
kapucí
270g/m², 100% polyester
Ležérní střih, kapuce s regulací šířky,
pletené manžety na rukávech a
lemu ze stejného materiálu, klokaní 
kapsa, nečesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 38,25/Kč 995,-

18.5601 
Tee Jays | 5601
Dámská Performance mikina s 
kapucí
270g/m², 100% polyester
Ležérní střih, kapuce s regulací šířky,
pletené manžety na rukávech a
lemu ze stejného materiálu, klokaní 
kapsa, nečesaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 38,25/Kč 995,-

18.5602 
Tee Jays | 5602
Pánská Performance mikina s
kapucí
270g/m², 100% polyester
Projmutý střih, manžety ze stejného 
materiálu, 2 boční kapsy se zipem,
nečesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 40,35/Kč 1050,-

18.5603 
Tee Jays | 5603
Dámská Performance mikina
270g/m², 100% polyester
Projmutý střih, manžety ze stejného 
materiálu, 2 boční kapsy se zipem,
nečesaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 40,35/Kč 1050,-
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02.00064440 
Jamesss & NiNichchholllsosooon | JNN 640

022.006363666 9 9 
Jamemes & NiNichchholololo sososonn || JNJNNN 666393939393

02.07111116 6 66
James & NiNiNiNichchchchchchooololoo son | JJN 7166

020 .071717 5 
JaJames & && &&& NiNNN chololsos nn | JNNNJ 771515

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

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

20 1 € 62,30/Kč 1620,-

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

20 1 € 62,30/Kč 1620,-

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

50 1 € 19,60/Kč 510,-

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

50 1 € 19,60/Kč 510,-
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02020202.0.0.0.06363636388888
JaJaJamemememessss && & & NiiNiiNichccchololsoon nnnn | JNJ 663833838383

02.0637 
Jaamememeeem ss s && & Nicchchhhololsososoon | JNJJNJJ  63737

60.3101 
Leather Trousers short/men

60.3203 
Leather Trousers short/women

6060606060.3.3.3.30000000000000 111111
LeLeLeeatatatatata hehehheheher r TrTrTrTrTrTrrououoououooouseesesersrsss lllononongg/g/g memen

60.3000
Changeable Chest Shield

333320202000020077777760600060.3.33
eer r r TrTrTrTT ououooouseeeseseersrsrsrs lllonononono g/g/wowowomememennnLeLeatathhehehh

broidurčeno k výšivce
embroiderable
embroiderablekbarkbkkstickbarstickbatickbabbestickbar

bestickbar
bestickbar
bestickbar
bestickbar
bestickbar
bestickbar

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

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

20 1  € 38,30/Kč 995,-

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

20 1  € 38,30/Kč 995,-

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

20 1  € 79,20/Kč 2060,-

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

20 1  € 79,20/Kč 2060,-

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

20 1  € 88,60/Kč 2305,-

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

100 1  € 17,95/Kč 465,-

kožené kalhoty, dlouhéDámské k
100% hovězí kůže100% hov
tradiční 3/4 délka, typické kšandy spojené na prsou páskem, 
výšivky na bocích a přední straně
XS – S – M – L – XLX

20 1  € 88,60/Kč 2305,-
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Fleece

< Promodoro 40.7700, – S. 167      ^ James & Nicholson 02.0783 & 02.0784 – S. 160

Top fakta:
1. 15% výrobků v této kategorii tvoří pletený fleece. Tyto modely nabízejí díky hladké pletené vnější 

straně a česané vnitřní straně materiálu zvláštní vzhled a dobrou tepelnou izolaci. 

2. Top produkt této kategorie je k dostání ve 21 barvách.

3. Jen tři artiky nabízejí  neprodyšnou membránu.

4. 2 různé  kombinace nabízejí možnost vybavit celou rodinu – odpovídající modely jsou v pánské, 
dámské i dětské variantě.

5. Jen 4 z 98 fleece produktů jsou v tomto roce nově v sortimentu. 



01.0.070703 3
B&C || IcIcewewala kekekeeerrr +

01.077707 4
B&C | Hiiiighgg landerrr +

01.0747474747 9999
B&C | WWiWiWiWindndndndPrPrPrPrototo ekkkek

01.00.0.07717777 7
B&&C C C ||| CoCoCCCoCoolststar //menn

0111.00000775757 22
B&&&C C C | || Cooooololststarar //wowowoomemenn

01.070005
B&C | Trrraavvele leler r ++

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

Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
mikina se stojáčkem, dolní okraj se stahovací šňůrkou se
dvěma zarážkami, 2 přední kapsy na zip a horizontální šev
pod prsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 28,80/Kč 750,-

Fleecová mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
stahovací šňůrka se dvěma zarážkami pro nastavení dolního
lemu a 2 boční kapsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 29,-/Kč 755,-

3-vrstvá mikrofl eecová bunda
320g/m², polyester, prodyšná membrána, 100% nežmolkující 
fl eece
vsazené rukávy, prodyšná tepelná membrána, elastické man-
žety, 2 skryté přední kapsy a po celé své délce zip, materiál
odolný vůči vodě a větru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 63,40/Kč 1650,-

Pánská mikrofl eecová bunda
170g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
2 přední kapsy na zip, otevřený lem a manžety, ochranu pro
bradu, hrudní švy, vsazené rukávy a zip po celé své délce, 
ideální pro nošení pod high-tec bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5  € 31,50/Kč 820,-

Dámská mikrofl eecová bunda
170g/m², 100% PES, nežmolkující fl eece
2 přední kapsy na zip, otevřený lem a manžety, ochrana pro 
bradu, hrudní švy, vsazené rukávy a zip po celé své délce, 
ideální pro nošení pod high-tec bundy
XS – S – M – L – XL – XXL

15 5  € 31,50/Kč 820,-

Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
stojáček, 2 přední kapsy na zip a polyesterová tkanina v límci, 
průramky a spodní lem ve stejné barvě jako vesta
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5  € 26,20/Kč 680,-

black*

charcoal

red*

navy*

black*

charcoal

red*

navy*

black*

olive

red*

navy*

black

steel grey

navy

black

steel grey

navy

black*

charcoal

red*

navy*
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1616.2. 515100
F.FF O.O.O.L.LL || FFulullll ZiZippp Fleece

16161666.2.2.22206060606066 666666
F.F.F.F.F.O.O.O.O L.L.L. ||| LLLLLLadadada yyy-yy Fitt Fulllll ZZZippipip Fleece

1616.22515111
F.F.O.O.L.L. || KKidids s OuOutttdoooor r FlFleeeee cee

702.059777777
NJames & NNiNiNiNiNi hchchhchololololsososonn n n ||||| | JNJNJNJNJJNJ 555979779777

020202020222.0.0.00005959595 66 66
JaJaJ mmemmess &&&& NNicholololssson || JNJNJNNNN 559696

02.057111
NJames & NNiNiichchc ololsoson n | | JNJNN 571

020200202.0.0.05757575 0 0 
Jaames & Nicholssos n | JNJNNJN 557070700

strukturovaný fl eece
Structure Fleece
Structure Fleece

kturovr Fleecer Fleeceeece
S ucture Fleece

cture Fleere F
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece
Struktur Fleece

Diamond Pattern
diamantový vzor
Diamond Pattern
Diamond Pattern

R uten-Optikk
Rauten-Optik
Rauten-Optik

auten-Opt
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik

Diamond Pattern
diamantový vzor
Diamond Pattern
Diamond Patternikk

Rauten-Optik
Rauten-Optik

auten-Opt
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik
Rauten-Optik

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

Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester
se stojáčkem, kryté švy a 2 boční kapsy se stejnobarevnými 
zipy, spodní lem se dá stáhnout pomocí šňůrek se zarážkami
S – M – L – XL – XXL

12 3  € 28,-/Kč 725,-

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem, zapínání a 2 boční kapsy se stejnobarev-
nými zipy, raglánové rukávy
S – M – L – XL – XXL

12 1  € 28,-/Kč 725,-

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáček, kryté švy a 2 boční kapsy se stejnobarevnými zipy,
na konci rukávů elastické manžety
3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-13, 14-15
 104    116    128      140         152           164

24 1  € 21,90/Kč 570,-

02.0597 
James & Nicholson | JN 597
Pánská fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, kontrastní švy a po celé 
své délce zip s ochranou na bradu, z příjemného hladkého 
materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 28,70/Kč 745,-

02.0596 
James & Nicholson | JN 596
Dámská fl eecová bunda
190g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy a po celé své délce zip s
ochranou na bradu, z příjemného hladkého materiálu
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 28,70/Kč 745,-

02.0571 
James & Nicholson | JN 571
Pánská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
má kapuci se stahovací šňůrkou a zarážkami, 2 boční kapsy
na zip a krytý přední zip s ochranou na bradu, uvnitř mikiny
je zdrsněný fl eece diamantového vzoru, na povrchu je mikina 
měkká a příjemná, kvalitní a nenáročný materiál na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 45,10/Kč 1175,-

02.0570 
James & Nicholson | JN 570
Dámská fl eecová bunda s kapucí
280g/m², 92% polyester, 8% elastan
kapuce se stahovací šňůrkou a zarážkami, 2 boční kapsy na 
zip a krytý přední zip s ochranou na bradu, uvnitř mikiny je 
zdrsněný fl eece diamantového vzoru, na povrchu je mikina 
měkká a příjemná, kvalitní a nenáročný materiál na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 45,10/Kč 1175,-

black/carbon

green/
gdark green

yellow/carbon

red/carbon

aqua/navy

black/carbon

green/
gdark green

yellow/carbon

red/carbon

aqua/navy

carbon/red

green/navy

yellow/carbon

dark orange/
carbon

aqua/navy

carbon/red

green/navy

yellow/carbon

dark orange/
carbon

aqua/navy

black

smoke

bottle green

red

royal blue

deep navy

black

bottle green

red

royal blue

deep navy

black

bottle green

red

royal blue

deep navy
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02.000078784 4
Jameess &&& Nichchcholson | JN 784

02.0000007783 3
Jameeeeeess & & NiNichc olsoon | JNJN 783

02022.0.0. 78787 66 6
Jameess & & NiNiN chchololoolsosossoonn | JN 786

0202.000078785 55 55
JaJaJJamemememesssss & & NiNNNNiN chollllsososososonn || JN 7855

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

02.0784 James & 
Nicholson | JN 784
Pánská strečová fl eece bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
stojací límec, 2 boční kapsy se
zipem, zipy YKK, propínání na skrytý 
zip s ochranou brady, kontrastní 
vsadky a ploché švy, vnější strana
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,40/Kč 840,-

02.0783 James & 
Nicholson | JN 783
Dámská strečová fl eece bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
lehce vypasovaný střih, stojací límec,
2 boční kapsy se zipem, zipy YKK,
propínání na skrytý zip s ochranou
brady, kontrastní vsadky a ploché 
švy, vnější strana hladká s proužko-
vým vzorem, uvnitř počesaná
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,40/Kč 840,-

02.0786 James & 
Nicholson | JN 786
Pánská strečová fl eece bunda s 
kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
ploché stehy tón v tónu, nastřižená
kapuce, raglánový rukáv, 2 boční 
kapsy na zip, zipy YKK, vnější strana 
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.0785 James & 
Nicholson | JN 785
Dámská strečová fl eece bunda s
kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
lehce vypasovaný střih, ploché
stehy tón v tónu, nastřižená 
kapuce, raglánový rukáv, 2 boční 
kapsy na zip, zipy YKK, vnější strana 
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,70/Kč 1060,-

off  white/carbon

black/carbon

fern green/
carbon

red/carbon

navy/bright blue

off  white/carbon

black/carbon

fern green/
carbon

pink/carbon

red/carbon

navy/bright blue

black/carbon

fern green/
carbon

red/carbon

bright blue/navy

black/carbon

fern green/
carbon

pink/magenta

red/carbon

bright blue/navy
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02.0762 
James & Nicholson | JN 77776266

0202.0.007676661111
JaJaJamemess & & NiNiNiNichchchchc ololo soson n | | JNJNNNJNN 77661

020202.0.00777744
JaJamemesss && NiNiiiichchchchchhchh lolsoon n | ||| JJJJJNJNJNN 777474

0202202.0.0007777733
JaaJammmemess & & Nichcholololololollsosososososososon nnn n | ||| JNJNJNJNJNNJNJN 777777773737373

02.0589 
James & Nicholson | JJNJJNN 5555558889888

02022020222.0.000585888888
JJJaJaJaamememememessss & Niicchc olsosoon | JN 5888888

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick FleKnitted Fleece

Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
StricStrick Fleece
Strick Flek Fll ceecee
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleeceick Fleece
Strick Fleeceick Fleec

KKKKStrick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick FleStrick FllStrick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

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

30 1 € 47,80/Kč 1245,-

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

30 1 € 47,80/Kč 1245,-

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

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

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

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

02.0589 James & 
Nicholson | JN 589
Pánská pletená fl eecová mikina 
s kapucí
320g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, kapuce s kontrast-
ními manžetami, teplý a hladký
melírovaný materiál, který se snadno
udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,70/Kč 1345,-

02.0588 James & 
Nicholson | JN 588
Dámská pletená fl eecová mikina
s kapucí
320g/m², 100% polyester
slim-fi t střih, kapuce s kontrastní 
manžetou, 2 přední kapsy, vyrobena 
z teplého a hladkého melírovaného
materiálu, který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,70/Kč 1345,-

dark grey 
gmelange/silver

light grey 
ggmelange/red
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yroyal

royal melange/
red
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ggmelange/silver
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KNIT FLEECE COLLECTION

161

Fl
ee

ce
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Sw
ea

ts
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Tr
ad

iti
on

Ja
ck

et
s &

Ve
st

s
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
W

or
kw

ea
r &

 
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s

&
 A

cc
es

so
rie

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



020202022002.0.0.00787878782 2 2 22222
JaJaJaJaJaJJaJ mememmememeeesssss & & & & & NiNiNNiNiNNiN chchchhchchchololololoolsososooooonnnnnnn | || JNJNJNJNJNJ  782

02020202020 .0781 
JaJaJaJaJaJ memememememem s & Nichhhhhhhooolo son | JNNNNNNN 777781818181

020202020200 .0.0.0.0.0077777777770 0 000
JaJaJaJaJaaamemmememememem sssssss & & & &&& & & NiNiNiNiiNiN chchchchchoololllsosoonnnnn | | | | JNJNJJNJN 77770700000000

0202.00000076767676999 9 99
JaJamess & NNNiNiNNN chchololsos n | | | JNJN 776969

020220202 0.0.0.0.005855555 6 6
JaJaaJaaamememememesssss &&& & && NiNiNiichchhchchchololoooolsososososososos nnnn | || JNJNJNJNJJNN 5555558686868868

0202.0.00.00585555 7 
JJJaJJJ mees & Nicholsonnnnn | || | | JNJNNNJNJNJN 55878787878

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

strečový fl eece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece

strečový fl eece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece
Stretch Fleece

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

02.0782 James & 
Nicholson | JN 782
Pánská microfl eece bunda
280g/m², 100% polyester
Tear off !® Label, 2 boční kapsy se 
zipem, antipilling
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 19,10/Kč 495,-

02.0781 James & 
Nicholson | JN 781
Dámská microfl eece bunda
280g/m², 100% polyester
Lehce projmutá, Tear off !® Label, 2 
boční kapsy se zipem, antipilling
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 19,10/Kč 495,-

02.0770 James & 
Nicholson | JN 770
Pánská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava 
proti žmolkování
kontrastní lemovka u krku, stojáček, 
švy zdůrazňující postavu, 2 postran-
ní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

02.0769 James & 
Nicholson | JN 769
Dámská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava 
proti žmolkování
vypasovaný střih, kontrastní lemov-
ka u krku, stojáček, švy zdůrazňující 
postavu, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

02.0586 James & 
Nicholson | JN 586
Dámská elastická fl eecová bunda
220g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
2 přední kapsy na zip, otvor pro pa-
lec a krytý přední zip s ochranou na
bradu, zipy a švy jsou v kontrastních 
barvách, uvnitř mikiny je zdrsněný
materiál, měkká a příjemná, materiál
je teplý
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 42,70/Kč 1110,-

02.0587 James & 
Nicholson | JN 587
Pánská elastická fl eecová bunda
220g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
2 přední kapsy na zip, otvor pro pa-
lec a krytý přední zip s ochranou na
bradu, zipy a švy jsou v kontrastních 
barvách, uvnitř mikiny je zdrsněný
materiál, na povrchu je mikina měk-
ká a příjemná, materiál je teplý
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 42,70/Kč 1110,-
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02.0044James & 
Nicholson | JNJN 44

002000 .00004444K K JaJamemememess s sssss & & 
NiNNiNiccchcc ollllsosonn | JNJN 44444K4K4

022.0.000404044043 James & 
NiNiNichc ollsosonnnn | JN 43

02.00404404499
James && & NiNichchololsosososon n n n n | JJNJNJJ 4499

02.0048 
James & Nicchchhhholsonnn || JNJNJNJN 44448888

002020 .0.0.0000404040440 5 
Jamememes ss &&&& NiN cholololsosonn ||||| JNNNNN 44555

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

02.0044 James & 
Nicholson | JN 44
Fleecová bunda
300g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, dvojité
prošití, stojáček, elastické manžety 
a v lemu stahovací šňůrka se zaráž-
kami, materiál snadný na údržbu a
odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 27,40/Kč 710,-

02.044K James & 
Nicholson | JN 44K
Dětská fl eecová bunda
300g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, dvojité
prošití, stojáček, elastické manžety 
a v lemu stahovací šňůrka se zaráž-
kami, materiál snadný na údržbu a
odolný vůči plstnatění
  XS          S          M          L         
98/104   110/116   122/128   134/140  

XL        XXL
146/152   158/164

25 5 € 24,60/Kč 640,-

02.0043 James & 
Nicholson | JN 43
Fleecová mikina s 1/4 zipem
300g/m², 100% polyester
dvojité prošití, stojáček, elastické
manžety a v lemu stahovací šňůrka 
se zarážkami, materiál snadný na
údržbu a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 27,-/Kč 700,-

Dámská mikrofl eecová bunda
280g/m², 100% polyester
bunda s bočními kapsami, rukávy a lemy na gumičku, materiál,
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 28,10/Kč 730,-

Dámská mikrofl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
vesta s bočními kapsami, rukávy a lemy na gumičku, materiál,
který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

25 5  € 25,-/Kč 650,-

Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester
boční kapsy na zip, dvojité prošití, vyztužené lemy nylonem,
V lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, materiál snadný na
údržbu a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 23,80/Kč 620,-
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02020202020222.00.0.0.. 767676764 4 
JaJaJaJaJJaaaamememememememm sssss & &&&& & NiNiNiNiichchchchcc ololololsosososoooonnnnnn || | || JNJNJNJNJNNNNNNN 7764644

020202.076763 3 3
Jammememm ss & NNiichchhhhoololsoson | JNJN 763

0202020 .00.0766767655  
JaJaJ memesss & & && NiNiNiNichchchchololo sosonnn | | | JNJNJNJ  765

02.07666
James & NNicholson | JN 766

0202020 ....0005959595995911
Jamesssss & & && NiNNNNNNN chholo sosonn | | JNJNN 5911

02.05999900 0
Jaamem s & NNiNiiichchcholo soos nn || || JNJNJNJNN 55999090900

Smooth Surface for 
l tte AußenseiteA ßenseitAußenseiteA ßenseitAußen

glatte Aussenseite
glatte Außense
gSmooth Surface for

Smooth Surface for
l thladký povrch pro

glatte Außenseite
atte Außenseite

glatte Außenseitee
Smooth Surface for
Smooth Surface fo
Smooth Surface for
Smooth Surface fo
glatte Außenseite 
glatte Außenseite
glatte Außenseite
glatte Außenseite
glatte Außenseite 
glatte Außenseite
glatte Außenseite

zur Veredelung
zur Veredelung
ur Veredelun
ur Veredelun

r Veredelun
r Veredelun
r VeredeluVeredeludelr VeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredeluVeredelu

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick FleStrick Strick FletStrick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

02.0764 James & 
Nicholson | JN 764
Pánská fl eecová mikina
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
střih zdůrazňĳ ící postavu, stojáček,
ploché švy, 2 kapsy na zip, otvor
v rukávu na palec, přední zip s
ochranou na bradu, vyrobena z
teplého příjemného materiálu, který 
je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,60/Kč 1340,-

02.0763 James & 
Nicholson | JN 763
Dámská fl eecová mikina
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
vypasovaný střih, stojáček, ploché 
švy, 2 kapsy na zip, otvor v rukávu
na palec, přední zip s ochranou na
bradu, vyrobena z teplého příjem-
ného materiálu, který je nenáročný
na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,60/Kč 1340,-

02.0766 James & 
Nicholson | JN 766
Pánské fl eecová mikina
220g/m², 100% polyester
stojáček, 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,40/Kč 840,-

02.0765 James & 
Nicholson | JN 765
Dámská fl eecová mikina
220g/m², 100% polyester
lehce vypasovaná, 2 boční kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,40/Kč 840,-

02.0591 James & 
Nicholson | JN 591
Pánská pletená fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
stojáček, po celé své délce zip s 
ochranou na bradu, na ramenou
tkané ozdoby, kapsa na rukávu, na
povrchu pletená, uvnitř zdrsněná,
2 přední kapsy na zip, vyrobena
z příjemného materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 44,90/Kč 1165,-

02.0590 James & 
Nicholson | JN 590
Dámská pletená fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester
stojáček, po celé své délce zip s 
ochranou na bradu, na ramenou
tkané ozdoby, kapsa na rukávu, na
povrchu pletená, uvnitř zdrsněná,
2 přední kapsy na zip, vyrobena
z příjemného materiálu, který je
snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 44,90/Kč 1165,-
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02.0998
James & Nichholson | JN 99999989898

02020202.0.0.0.0999999 7 7 7 7 
JaJaJaJaJaJaJaamemememes s s s & & & NiNiiichchchc olololsososonnnnn |||||| JNJJNJNJN 9979797

02.1006
James & Nicholson | JNNNNN 111100000000000 6

0202.1.100007 7
Jaaaamemes s & & NiNichchololsosonn || JJJNN 11007

02.0189
Jaamem s & Nicholson || JN 189

0202.0.01414446 666
JaJaamemem s s & & & NiNiNiNiN chchchcholololo sososonnn ||| JNJ 11146

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

02.0998 
James & Nicholson | JN 998
Pánská fl eecová mikina s kapucí
270g/m², 100% polyester, fl eece
Mikina má 2 boční kapsy na zip, kapuce se dá
stáhnout pomocí 2 šňůrek a její vnitřek je vyro-
ben z kontrastní tkaniny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 41,50/Kč 1080,-

02.0997 
James & Nicholson | JN 997
Dámská fl eecová mikina s kapucí
270g/m², 100% polyester, fl eece
Mikina má 2 boční kapsy na zip, kapuce se dá
stáhnout pomocí 2 šňůrek a její vnitřek je vyro-
ben z kontrastní tkaniny
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 41,50/Kč 1080,-

02.1006 
James & Nicholson | JN 1006
Pánská 3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vnitřní a vnější vrstva: 100% polyes-
ter, prostřední vrstva: prodyšná TPU membrána
odolná vůči větru a vodě
má náprsní kapsu na zip a 2 skryté přední kapsy, 
v lemu je stahovací šňůrku se zarážkami, z
prodyšného a propustného materiálu (2.000g/
m²/24h), který je odolný vůči vodě a větru
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 59,80/Kč 1555,-

02.1007 
James & Nicholson | JN 1007
Dámská 3-vrstvá fl eecová bunda
350g/m², vnitřní a vnější vrstva: 100% polyes-
ter, prostřední vrstva: prodyšná TPU membrána
odolná vůči větru a vodě
má náprsní kapsu na zip a 2 skryté přední kapsy, 
vlemu je stahovací šňůrka se zarážkami, je
vyrobena z prodyšného a propustného materiálu
(2.000g/m/24h), který je odolný vůči vodě a
větru (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 59,80/Kč 1555,-

02.0189 
James & Nicholson | JN 189
Mikrofl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy, pletený límeček a žebrované lemy, pro-
dyšný rychleschnoucí materiál, snadný na údržbu
a odolný vůči plstnatění
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 37,70/Kč 980,-

02.0146 
James & Nicholson | JN 146
Dámská mikrofl eecová bunda s kapucí
280g/m², 100% polyester
Dámská vypasovaná mikrofl eecová bunda s 
kapucí, 2 kapsy, teplý materiál odolný vůči 
plstnatění
S – M – L – XL – XXL

25 5 € 36,50/Kč 950,-
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20.K911
Kariban | K911

20.KKKK90909090777777
Karibaaaaan n n n ||| K9K999070

20.K913
Kariban | K913

20.K9909000906666666
KaKKK riban || KKK900006060600

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

20.K911 
Kariban | K911
Pánská fl eecová mikina „Falco“
300g/m², 100% polyester
přední kapsy na zip a na rukávech 
a lemu rovné manžety, vyrobena z
nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 20,90/Kč 545,-

20.K907 
Kariban | K907
Dámská fl eecová mikina „Mau-
reen“
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, po celé délce zip,
vyrobena z příjemného nežmolkují-
cího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 20,90/Kč 545,-

20.K913 
Kariban | K913
Fleecová vesta „Luca“
300g/m², 100% polyester
2 boční kapsy s krycím stehem, z
nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 18,55/Kč 485,-

20.K906 
Kariban | K906
Dámská fl eecová vesta „Melodie“
280g/m, mikrofl eece
stojáček a 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 17,85/Kč 465,-
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4040404000.7700 
PrProomooooo odorororororo ooooo ||| 7777777777700

404004000.777.7.7.770705
PrPrPrPrromomomomo oooodododororooo o || | | 777705

4000.79855555
Prommmodddorororro o oo | | 7979855

404040404040.7.7.7.7.79797979797111111
PrPrPPrPrommmmododddddororororoo o o | | | 7979797977 7717171

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

40.7700 
Promodoro | 7700
Pánská pracovní bunda pletený 
fl eece
300g/m², 100% polyester (vsadky
a lemování s elastanem)
Střih zdůrazňující postavu, stojáček,
vnitřní límec s páskem kolem krku
v kontrastní barvě, boční vsadky  a
vsadky na rukávech v kontrastní 
barvě, úzké lemy a manžety s
elastickým lemováním v kontrastní 
barvě, souvislý zip, 2 boční kapsy se
zipem v kontrastní barvě na přední 
straně, neutrální etiketa velikosti,
vnitřní strana drsněna
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

10 1 € 44,70/Kč 1160,-

40.7705 
Promodoro | PR7705
Dámská pracovní bunda pletený 
fl eece
300g/m², 100% polyester (vsadky
a lemování s elastanem)
Střih zdůrazňující postavu, stojáček,
vnitřní límec s páskem kolem krku
v kontrastní barvě, boční vsadky  a
vsadky na rukávech v kontrastní 
barvě, úzké lemy a manžety s
elastickým lemováním v kontrastní 
barvě, souvislý zip, 2 boční kapsy se
zipem v kontrastní barvě na přední 
straně, neutrální etiketa velikosti,
vnitřní strana drsněna
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 42,70/Kč 1110,-

40.7985 
Promodoro | 7985
Dámská fl eece bunda
320g/m², 100% polyester, 
antipilling
Střih zdůrazňující postavu, elastický
pásek na rukávech a lemu, 2 kapsy
s ozdobným švem, skrytý zip, kon-
trastní vnitřní strana, zesílené švy na
ramenou, větruvzdorná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1 € 29,40/Kč 765,-

40.7971 
Promodoro | 7971
Pánská fl eece bunda
320g/m², 100% polyester, 
antipilling
Střih zdůrazňující postavu, elastický
pásek na rukávech a lemu, 2 kapsy
s ozdobným švem, skrytý zip, kon-
trastní vnitřní strana, zesílené švy na
ramenou, větruvzdorná
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

15 1 € 29,75/Kč 775,-
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3030303 .036X
ReReeeResusususuultltltltt |||| R36XXXX

30300.1.111414144X XXX
ReR sultl CCoro e | | R1RR1R1R1141411 XX

3030303030.1.115151555MMMM
ReRReReReReR susuultltt || RRR1111115M5MM5M

30.115F
Result | RRRR1115F5

303300.2.2202022 X XXX X 
ReReesusus ltltltt CCCCororrrrre || R2R2R220202 MMMMM

3030303030.222220F
Result Core | R220000F

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

30.036X 
Result | R36X
Fleecová mikina
330g/m², 100% polyester
se stojáčkem, 2 velké přední kapsy
a po celé své délce zip, na rukávech
jsou elastické manžety, spodní lem
se dá stáhnout pomocí šňůrky,
nežmolkující fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 21,-/Kč 545,-

30.114X 
Result Core | R114X
Mikina microfl eece
200g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
stojací límec, raglánový rukáv, 2
boční kapsy, etiketa k odstřižení,
strečový materiál, velmi lehký a 
teplý
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 5 € 15,50/Kč 405,-

30.115M 
Result | R115M
Pánská fl eecová mikina
280g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na
zip a podlepené švy, zadní část je
prodloužená a tvarovaná, z příjem-
ného měkkého fl eecu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 22,30/Kč 580,-

30.115F 
Result | R115F
Dámská fl eecová mikina
280g/m², 100% mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na
zip a podlepené švy, z příjemného 
měkkého fl eecu, který je rychle-
schnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 21,60/Kč 560,-

30.220X 
Result Core | R220M
Pánská fl eecová outdoorová
mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, lemované
manžety a elastická šňůra se
zarážkami
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 17,40/Kč 450,-

30.220F 
Result Core | R220F
Dámská fl eecová outdoorová 
mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, elastické 
manžety a nastavitelný spodní lem,
z příjemného teplého materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 17,40/Kč 450,-
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10.8707 M 
RuRussssell | 87700M0M000

10101010.870000F F F FFF
RuRuRuRRuRuRussell | 87877777700FFFFF

10.870B 
Russell | 8700B0B0

1010.8.87474B B
Russselell l || 87874B4B

101111 .87474747447477 MMMM
RuRuRussss elelllllll ll ||| || 87878787888 44MMM

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

10.870M 
Russell | 870M
Fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček.
Je vyrobena z materiálu, který dobře 
udržuje teplo.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 3 € 31,20/Kč 810,-

10.870F 
Russell | 870F
Dámská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček.
Je vyrobena z materiálu, který dobře 
udržuje teplo.
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 29,70/Kč 775,-

Dětská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
boční kapsy, propínání na zip, materiál, který dobře udržuje
teplo, stojací límec.
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3  € 25,50/Kč 660,-

Dětská fl eecová mikina s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
Dětská fl eecová mikina s 1/4 ziipem, boční kapsy na zip a je 
vyrobena z materiálu, který dobře udržuje teplo
104 – 116 – 128 – 140 – 152

24 3  € 21,55/Kč 560,-

Fleecová mikina s 1/4 zipem
320g/m², 100% polyester nežmolkující fl eece
boční kapsy na zip a je vyrobena z materiálu, který dobře 
udržuje teplo
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3  € 30,05/Kč 780,-
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10.872MMM
Ruussssell | 877772M

101011 .8.8.8.888887272F F
Russeleelellle llllll || 87872F2F

110.8888880808008 MMMM
RRRuRRuRuR sssss ellllll || 888888880M0M0M0M

1010101 .888888883383FF
Russelllllll | 88883F3F

1010101010.8.881881MM 
RuRRuRuR ssssell | 8888888888888 1M1

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

10.872M 
Russell | 872M
Fleecová vesta
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
vyšší límeček a stahovací šňůrku v
lemu, boční kapsy mají obrácené 
zipy a vnitřní podšívkou ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 27,25/Kč 710,-

10.872F 
Russell | 872F
Dámská fl eecová vesta
320g/m², 100% nežmolkující fl eece
vesta ženského stříhu, límeček a
stahovací šňůrka v lemu, boční 
kapsy mají obrácené zipy a vnitřní 
podšívku ze síťoviny
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 27,25/Kč 710,-

Pánská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% nežmolkující fl eece
boční kapsy, zapínání na zip, lehký pevně tkaný materiál, který
dobře izoluje, vhodná pro indoor a outdoor
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3  € 32,65/Kč 850,-

Dámská mikrofl eecová bunda
190g/m², 100% polyester, nežmolkující fl eece
lehce vypasovaná, boční kapsy na zip a po celé své délce zip,
lehký, pevně tkaný materiál, který dobře izoluje
XS – S – M – L – XL

24 3  € 31,10/Kč 810,-

Mikrofl eecová mikina s 1/4 zipem
190g/m², 100% polyester,nežmolkující fl eece
2 bočnímiapsy, lehký pevně tkaný materiálu, který dobře
izoluje. Mikina je vhodná pro indoor a outdoor.
S – M – L – XL – XXL

24 3  € 30,05/Kč 780,-
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25.20993
SOL'S | NoNorrman Menn

25252525525.2.222090909094
SOSOSOSOSOL'L'L'L'L SSSSS || NNoNoNoNNN rman WWWWWWomomomomomomenenenen

025.55000000
oSOL'S | Noooooortrtttrthhhh

2555.5..5454 0 
SOSOSS LL'L'L''LLLLL SS || Nortttthhhhhhhhh WoWoWomem n

25.05888899
SOL'S | NNNortrthh KKKiK ds

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

25.2093 
SOL'S | Norman Men
Pánská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem,
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 15,55/Kč 405,-

25.2094 SOL'S 
Norman Women
Dámská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem,
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 15,55/Kč 405,-

Fleecová mikina unisex
300g/m², 100% polyester
materiál s vysokou hustotou, stejnobarevné plastové zipy, 
2 boční kapsy na zip s klopou, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1  € 24,60/Kč 640,-

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
materiál s vysokou hustotou, stojáček a 2 boční kapsy, na
spodním lemu a rukávech jsou elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 24,60/Kč 640,-

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester s vysokou hustotou
krátký střih, 2 přední kapsy na zip a po celé délce stejno-
barevný zip, vyztužený vysoký límec, na rukávech elastické
manžety, vyrobena z příjemného nežmolkujícího mikrofl eecu
 4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y     14 Y

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

20 1  € 20,30/Kč 530,-
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252525522 .1.1.1665652 2
SOL'L''SSS ||||| Tuurbrboo

25.0586 
SOL'S | Noovav  Men

252522 0.00055858585587
SOOOOOOOL'LLL S || Nova WWWWWWoomomomomenenen

25.5600 
SOL'S | Nessssss

25.51000 00
SOL'S | NNoNorwwr ayaya

25252525..55550
SOOOOL'L'L'L SSSS | Noordic

als Workwear 
vhodné jako
asuitabitabho

pracovní oblečenítworkwearworkweareeigneteignetnettaaa Workwear Workwear rkwear
vhodné jako 
hodné jako

als Workwear
als Workwear
als Workwear
als Workwear

suitable asitable suitable as
ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea
ls Workwea

geeiggeeignge gogeeignetgeeignetgeeignettworkwearwwwgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignetgeeignet

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

Pletená fl eece bunda
340g/m², 100% polyester
stojací límec s černým elastickým lemem, lem také na okraji
bundy a kapsách a zipu, 2 boční kapsy, melír efekt, vně hladká
pletáž, uvnitř česaný fl eece
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1  € 42,35/Kč 1100,-

Pánská fl eecová mikina
200g/m², 100% polyester
vysoká hustota, vypasovaný střih, stojací límec, 2 boční kapsy 
na zip, zdobné švy a zip v kontrastní barvě kromě navy a black
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 27,55/Kč 715,-

Dámská fl eecová mikina
200g/m², 100% polyester
vysoká hustota, vypasovaný střih, stojací límec, 2 boční kapsy 
na zip, zdobné švy a zip v kontrastní barvě kromě navy a black
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 27,55/Kč 715,-

Fleecová mikina s 1/2 zipem
300g/m², 100% polyester
se stojáčkem a 1/2 zipem, na spodním lemu a rukávech jsou
elastické manžety, z příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1  € 23,45/Kč 610,-

Fleecová vesta unisex
320g/m², 100% polyester
se stojáčkem a 3 kapsami na zip, z příjemného nežmolkujícího
se fl eecu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 1  € 22,40/Kč 580,-

Kontrastní fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
stojáčkem, 2 boční kapsy a 1 náprsní kapsu na zip, mikina má 
na rukávech, bocích a límečku panely v kontrastní barvě, z
příjemného nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 37,25/Kč 970,-
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05...5.5850
Stedmmmaman | Active Kniiit FlFF eece Jacket

05.5950 StStStedmaaan 
Active Kniitt t Fleeceee Jacket Wommam n

05.5030 
Stedman | AAcAcAActive Fleece JJaJJ cccket

05.5100
Stedman | Accccctitiveve FFleleece e Jacketettttt WWomomenen

Knitted Fleece
pletený fl eece
St ick Fleeceick FleKnitted Fleece

Knitted Fleece
SSSSpletený fl eece

pleteSt ick Fleeceick Flek FllKnitted Fleece
Knitted Fleece
Knitted Fleece

nitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

05.5850 
Stedman | Active Knit 
Fleece Jacket
Pánská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, kartáčovaná vnitřní 
část, příjemná melange příze
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 36,75/Kč 955,-

05.5950 
Stedman | Active Knit
Fleece Jacket Woman
Dámská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy a kartáčo-
vaná vnitřní část, lemy na rukávech
a kapuci jsou v kontrastních bar-
vách, z příjemné melange příze
S – M – L – XL

10 1 € 36,75/Kč 955,-

05.5030 
Stedman | Active 
Fleece Jacket
Pánská fl eecová bunda
220g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
bunda se stojáčkem, na zádech
vsadka půlměsíc, 2 kapsy, nasta-
vitelný lem a zipy ve stejné barvě,
prodyšný materiál, česaný po obou 
stranách
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 23,65/Kč 615,-

05.5100 
Stedman | Active 
Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová bunda
220g/m², 100% nežmolkující fl eece
bunda se stojáčkem, bunda má 2
kapsy, nastavitelný lem a zipy ve 
stejné barvy, z prodyšného materiá-
lu, doporučujeme prát na 40°
S – M – L – XL

24 6 € 20,65/Kč 535,-
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05.506660 00 0 StSStStSSStededededmamamamannnn
Activee MMMMelelellaananaannngee FFFleleleleeececece e JaJaJ ckckckeeeetetet

00005.5140 Stedman | AcAcA tive 
MeMMeMeMeelalalal ngngnngngnge Fleece Jackett t Womeenn

05.5830 StStSttttSteeeedededededee man
Active Performmrmrmmmmmmmance Jackeeettt

05.555939393000 StStSteeededdmamaan n 
Active PPPerererfofoformrmrmmanancece JJJacacackeket t WWWWoWoomem n

05..555504040404040 0 StStS edededmam n
Activevee PPPPPoowooo err FFleleel ece JJackckeeettttt

05.55555120 Stedddmmman
Activeeee Power FFFleeccce JJacket WWWomoman

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece melírovaný fl eece

Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

melírovaný fl eece
Melange FleegggMelange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

05.5060 Stedman | Active 
Melange Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina
310g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem. 2 boční kapsy, zaoblený
spodní lem a ozdobné ploché švy. Je vyrobena z 
příjemného teplého materiálu, který nežmolkuje.
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 31,70/Kč 825,-

05.5140 Stedman | Active 
Melange Fleece Jacket Women
Dámská fl eecová mikina
310g/m², 100% polyester
mikina se stojáčkem. Mikina má 2 boční kapsy,
zaoblený spodní lem a ozdobné ploché švy. Je
vyrobena z příjemného teplého materiálu, který 
nežmolkuje.
S – M – L – XL

10 5 € 31,70/Kč 825,-

05.5830 Stedman | Active 
Performance Jacket
Pánská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
polyester melír, uvnitř česaný materiál, kontrastní 
lemovka u krku, stehy a zip, raglánový rukáv, na 
ramenou zdobné stehy, vnitřní léga pod zipem, 
dvouvrstvá kapuce z několika dílů
S – M – L – XL – XXL

10 10 € 53,-/Kč 1375,-

05.5930 Stedman | Active 
Performance Jacket Women
Dámská bunda s kapucí
240g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, polyester melír, uvnitř česaný 
materiál, kontrastní lemovka u krku, stehy a
zip, raglánový rukáv, na ramenou zdobné stehy, 
vnitřní léga pod zipem, dvouvrstvá kapuce z
několika dílů
S – M – L – XL

10 10 € 53,-/Kč 1375,-

05.5040 Stedman | Active 
Power Fleece Jacket
Pánská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, raglánové rukávy a ploché švy, na 
zadní straně se nachází poutko na pověšení, ka-
puce se dá stáhnout pomocí šňůrek, z příjemného
nežmolkujícího se fl eecu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 40,75/Kč 1060,-

05.5120 Stedman | Active 
Power Fleece Jacket Woman
Dámská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, raglánové rukávy a ploché švy. Na 
zadní straně se nachází poutko na pověšení. Ka-
puce se dá stáhnout pomocí šňůrek. Je vyrobena 
z příjemného nežmolkujícího fl eecu.
S – M – L – XL

10 5 € 40,75/Kč 1060,-
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1818881818.999.9.9.96616161617777
TeTeTeTeeeeee JaJaJaJaJaysysysysy |||| 999996161616 7

18188.99616188
TeTeTeeee JaJaJaysys || 9996161888

181818.9.9.996161616155
TeTeTT ee JJaJaJ yysysys ||| 999996161161555555

18181818.9.9.9.9.99616161616 6
TTeTTeT eee JaJaJaJaJaJ ysysysysysyss ||||| 99999616161616166161666666

1818.9.91616166661 00000
TeTeee JaJaJaysyssssss |||||| 9999916116111 000

1818.9.9999177700
Teeeeeee JaJJJayssssy | 991717700000

Knitted Fleece
pletený fl eeceick Fleeceick FleKnitted Fleece
Knitted Fleece
S ick Fleecelk Fll ceeee
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eecek FleecelKnitted Fleece
Knitted Fleece
StrickSSSpletený fl eece

pleKnitted Fleece
Knitted Fleece

nitted Fleece
nitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

18.9617 
Tee Jays | 9617
Pánská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy 
a raglánové rukávy, z příjemného 
měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,70/Kč 1810,-

18.9618 
Tee Jays | 9618
Dámská fl eecová mikina s kapucí
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kontrastní švy 
a raglánové rukávy, z příjemného 
měkkého materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 69,70/Kč 1810,-

18.9615 
Tee Jays | 9615
Pánská fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, po celé své délce zip,
vnitřek mikiny je z kartáčovaného 
fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,65/Kč 1760,-

18.9616 
Tee Jays | 9616
Dámská fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a po celé své délce 
zip, vnitřek mikiny je z kartáčova-
ného fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,65/Kč 1760,-

18.9160 
Tee Jays | 9160
Pánská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy
na zip a nastavitelný spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 32,80/Kč 855,-

18.9170 
Tee Jays | 9170
Dámská fl eecová bunda
170g/m², 100% polyester, nežmol-
kující mikrofl eece
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy
na zip a nastavitelný spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 32,80/Kč 855,-
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Jackets & 
Vests

< : SOL'S 25.1618 – S. 213      ^ Result 30.237X & 237X – S. 202

Top fakta:
1. Softshellové bundy dosud neztratily na oblibě a tvoří přibližně třetinu sortimentu bund. Proto není 

překvapením, že se drží na špici našich bestsellerů v této kategorii bund.

2. Absolutním vítězem v počtu kusů je a zůstane I v tomto roce jednoduchá větrovka. 

3. 22% bund jsou zateplené zimní bundy, cca 6% jsou péřové bundy, jež mají nápň z kachního nebo 
husího peří. 

4. Téměř  10% prezentovaných modelů bund je nepromokavých a nabízí díky povoskovaným stehům 
voděodolnost minimálně 800mm vodního sloupce.

5. V tomto roce se nachází v kategorii bund jen 3% novinek, 63 % artiklů je v nabídce déle než tři 
roky. 



011.0800
B&C | Sirocccccooo

01.0902
B&C | Sirocco /women

01.000955500
BB&C | SSiS rooccco oo o /k/ ididssssss

01111.0.082824 4
B&C | OcOceaean n ShShSS ororee

0111.00808011
B&C | AiAirr

01.1089 
B&C | DNM Frame /men

01.1189 
B&C | DNM Frame /women

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

Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, zapínání na zip s jezdcem v kontrastní 
barvě, spodní lem se stahovacími šňůrkami, voděodolný
materiál, snadný přístup pro branding.
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 13,-/Kč 335,-

Dámská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, 2 přední kapsy, zapínání na zip s jezd-
cem v kontrastní barvě, spodní lem -stahování pomocí šňůrek.
Voděodolný materiál.
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10 € 13,-/Kč 335,-

Dětská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
zapínání na zip s jezdcem v kontrastní barvě, uvnitř límce
skrytá kapuce a ve spodní částie lem se stahovacími šňůrkami.
Voděodolný materiál.
  3-4      5-6       7-8      9-11   12-14
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152

50 10 € 13,-/Kč 335,-

Bunda s termo vložkou
100% Taff eta® nylon, podšívka těla: 100%
mikrofl eece, podšívka rukávů: 100% polstro-
vaný polyester
Bunda se stojáčkem, skrytá kapuce v límci, 2
boční kapsy, vnitřní kapsa a přední krytý zip, 
na rukávech nastavitelné manžety s Velcro
zapínáním, odolná vůči větru a vodě, Uvnitře 
teplá podšívka z fl eecu, materiál je vhodný 
pro potisk a výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 38,40/Kč 1000,-

Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon, podšívka - tělo: 100% 
polyester, podšívka - rukávy: 100% polyester 
Taff eta®
kapuce skrytá v límci, 2 kapsy na zip, elastické 
manžety, zapínání na zip v kontrastní barvě,
voděodolný materiál, snadný přístup pro 
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 21,80/Kč 565,-

Pánská džínová bunda
těžká džínovina, 100% denim bavlna
kovové knofl íky v antické mosazi, dvě boční 
kapsy a 1 náprsní kapsa ve světlé džínovině, 
na manžetě samostatný knofl ík a na prsou
„nasimulovaná“ kapsa na pero, kontrastní 
prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,-/Kč 935,-

Dámská džínová bunda
těžká džínovina, 100% denim bavlna
kovové knofl íky v antické mosazi, přední kap-
sa, na manžetě samostatný knofl ík, na zadní 
straně ozdobný knofl ík a 2 sklady zdůrazňující 
ženský střih, kontrastní prošití.
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,-/Kč 935,-
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01.0062 
BB&C | ID.701

01.00666060663 
B&C | IB DDD.77.77.701 /wowowowowomememmemenn

01.0951 B&C
X-Lite Softft shelll //memenn

001.0938 B&&CC
X-LLite Soofto  shelllll ////wow mennnn

01.1950 B&&&&CC 
Hooded Softshheheh lll /memen

00101.0. 939337 7 7 7 7 B&&CC
HHooododeddeddd SSSSSoftoftoftftoftoftsshehehh lll ///wwow men

01.096999 B&B&&CC CCCC 
Hoodded Sooftoftftssheheheehelll ///kikiidddsdsd

Contrastutter inutter in
Lini g

kontrastní Futter in Futter inCCFutter inFutter inFutter iFutter i

podšívkaLiningLin
k ntrastníFutter in Futter in Futter iFFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in

K ntrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe

ontrastfarontrastfarntrastfarntrastfarntrastfantrastfatrastfatrastfantrastfatrastfatrastfa

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

01.0062 B&C | ID.701 
Pánská dvouvrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvouvrstvá tkanina odolná vůči
vodě, vhodná pro potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 34,-/Kč 885,-

01.0063 B&C | ID.701 /women
Dámská dvouvrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvouvrstvá tkanina odolná vůči
vodě, vhodná pro potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 34,-/Kč 885,-

01.0951 B&C | X-Lite Soft shell /men
Pánská ultralehká soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, prodyšná
membrána, vnitřní vrstva: 100% polyester - síťovina
má vysoký límec s ochranou na bradu, pohodlný a vysoce
funkční materiál -prodyšný (5.000g/m²/24h) a voděodolný
(5.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 60,-/Kč 1560,-

01.0938 
B&C | X-Lite Soft shell /women
Dámská ultralehká soft shellová bunda
300g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy, náprsní kapsu na zip a nastavitelné manžety na
rukávech, pohodlný a vysoce funkční materiál
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 60,-/Kč 1560,-

Pánská soft shellová bunda s kapucí
94% polyester, 6% elastan, vnější vrstva: tkaný soft shell,
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní vrstva: nežmolku-
jící fl eece, podšívka: síťovina - 100% polyester
2 boční kapsy, vnitřní náprsní kapsa, ploché švy a odnímatelná
kapuce, na rukávech nastavitelné manžety, snadný přístup pro 
branding.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 62,-/Kč 1610,-

Dámská soft shellová bunda
94% polyester, 6% elastan, vnější vrstva: tkaný soft shell,
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní část: nežmolkující 
fl eece, podšívka: síťovina - 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy, skrytý zip, na rukávech nastavitelné 
manžety, prodloužená záda, voděodolný materiál (5.000mm),
snadný přístup pro branding
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 62,-/Kč 1610,-

Dětská soft shellová bunda
vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, tkaný soft shell,
membrána: prodyšná s mikro otvory, vnitřní část: nežmolkující 
fl eece
2 boční kapsy na zip, odepínací kapuc, zapínání na zip,
ochrana brady, na rukávech nastavitelné manžety, spodní 
lem elastický, zadní díl prodloužený, voděodolný materiál
(5.000mm), snadný přístup pro branding.
  5-6       7-8      9-10   11-12   13-14

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

10 1  € 45,20/Kč 1175,-
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01.0009997979970 00 0
BBB&C | Reeeealalal +++ ////mememeenn

010101.0925
B&B&&CCC C | Real + /////wwowww men

01.J873
B&C | Corpooorate 3-innn--1-

01.09300 00 
B&C | Boddyyd wawaarmrmrmr ererr //mememenn

01.0935
B&C | Zen + /womenennn

01.0880
B&C | Bodywaaaarmrmerer EExpxploreerr

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

Pánská zimní bunda
100% polyester mikrofl eece, podšívka: 100% polyester 
Taff eta®
teplý a pohodlný materiál, který je odolný vůči vodě 
(1.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 44,-/Kč 1145,-

Dámská zimní bunda
100% Oxford-polyester 330D, TPU vrstva, podšívka: 100%
polyester Taff eta®, podšívka - záda: 100% mikrofl eece
polyester
bunda má náprsní kapsu, 2 přední kapsy na zip a Velcro 
zapínání na rukávech, z pohodlného teplého materiálu, který
je odolný vůči vodě (1.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 44,-/Kč 1145,-

3-in-1 Parka
vnější materál: 100% premium polyesterová síťovina, podšívka
(tělo): 100% polyester-mesh, podšívka (rukávy): 100% 190T
taff eta polyester, vnitřní bunda 100% nežmolkující polyester-
-microfl eece
ergonomicky tvarovaná kapuce skrytá v límci, ergonomický
design rukávů s nastavitelnými manžetami pro optimální kom-
fort, nastavitelný lem se stahovací šňůrkou, kapsy na obou
rukávech, 1 náprsní kapsa na zip, odnímatelná fl eecová bunda 
s 5ti bodovým systémem, přístup na zip pro snadnou dekoraci,
vhodná pro všechny techniky tisku i vyšívání
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 70,-/Kč 1820,-

Pánská vesta
200g/m², 100% Taff eta® nylon, podšívka: 100% polyester
vnitřní kapsa, 2 vnější kapsy na zip a otevřený lem, zadní pro-
dloužená část bez švů má ve středu neviditelný zip pro snadný
přístup, voděodolný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 33,70/Kč 875,-

Dámská vesta s kapucí
100% Taff eta® nylon, podšívka: 100% polyester Taff eta®
2 boční kapsy a odepínací kapuci, podšívka a doplňky ve stej-
né barvě jako celá bunda, voděodolný materiál, snadný přístup
pro branding, (hlavně v zadní části)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 33,70/Kč 875,-

Vesta
220g/m², Vně 65% polyester, 35% bavlna, podšívka: 100%
polyester
krytý přední zip, 4 vnější kapsy (z toho 2 na zip) a 2 přední 
kapsy na tužku, lem a průramky nastavitelné pomocí staho-
vacích šňůrek
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 48,-/Kč 1245,-
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0202200 .0.0.07777777 222222
JaJaJaamemememmes ss s ss &&&&&& NiNiNiNiNiNN chcchhchccholololllllsosoos n | JN 772777777

020202020202.0.0.00.007777777777 1111
Jaammemes s s &&& & NiNiNiNiNiNicchcc ololsososonnnn || JNJJNJNJNJ 777171

02020 .0.0.0076767 8
JaJaJaJ mees s &&& NiN chchholololo soson || JNJNJ 76686

02.0767676767 7
James &&& & Nicholsoooon || JNJNN 77767677

020222.1.1111111 7
JaaaJamemememess s &&&&& NiNichchololson | JN 1111 77

02022.1.11111188 8 8 
JJaJaJaJ memes & & & NiNiNiNiNiNiNiNiiN chchchololololsoosonnn ||||| JNJNJNJNJN 1111111111111188888

Strick Fleece 

Ä elKnitted Fleece 
Strick Fleece erukávy ztrick Fleecck Fle

pleteného fl eecellSleevesSleevesllStrtKKStrStrStrStrick Fleece ck Fleeceleece eececece
trick Fleecck Fleck Fleektrick Fleecrick Fleecrick Fleecrick Fleecrick Fleerick Fleerick Flee

Ä melÄ melÄného flÄrmellllSleeveSleevSleeveSÄrmelÄrmelÄrmelÄrmelÄrmelÄrmelÄrmel

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

02.0772 
James & Nicholson | JN 772
Pánská pletená bunda
280g/m², vnější materiál: 100% polyester, vnější 
textilie 2: 100% polyester, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Rukávy z měkkého hřejivého melírovaného 
materiálu, snadná údržba, přední díl, zadní díl a
kapuce s prošitím do kára, ploché stehy v kon-
trastních barvách na rukávech, kapuce se skrytým 
regulováním velikosti, skrytý zip po celé délce, 2
boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 47,50/Kč 1235,-

02.0771 
James & Nicholson | JN 771
Dámská pletená bunda
280g/m², vnější materiál: 100% polyester, vnější 
textilie 2: 100% polyester, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, rukávy z měkkého hřejivého
melírovaného materiálu, snadná údržba, přední 
díl, zadní díl a kapuce s prošitím do kára, ploché 
stehy v kontrastních barvách na rukávech, kapuce
se skrytým regulováním velikosti, skrytý zip po 
celé délce, 2 boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 47,50/Kč 1235,-

02.0768 
James & Nicholson | JN 768
Pánská pletená hybrid vesta
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, podšív-
ka: 100% polyamid, vycpávka: 100% polyester
Kapuce nastavitelná na vnitřní straně, přední část
a kapuce v prošívaném diamantovém vzorku,
celoplošný skrytý zip, 2 postranní kapsy na zip, 2
vnitřní kapsy, melanžový vzhled
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,-/Kč 1120,-

02.0767 James & Nicholson 
| JN 767
Dámská pletená hybrid vesta
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, podšív-
ka: 100% polyamid, vycpávka: 100% polyester
Kapuce nastavitelná na vnitřní straně, přední část
a kapuce v prošívaném diamantovém vzorku,
celoplošný skrytý zip, 2 postranní kapsy na zip, 2
vnitřní kapsy, melanžový vzhled, projmutý střih
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,-/Kč 1120,-

02.1117 
James & Nicholson | JN 1117
Dámská nepromokavá bunda
vně: 100% polyester, uvnitř:100% polyester
vypasovaný střih, vodě i větru odolná tkanina
(3.000mm vodního sloupce), TPU membrána,
prodyšná (1500g/m² za 24 hod), lakované 
stehy, nastavitelná kapuce s elastickou šňůrkou, 
kontrastní zipy, ochrana brady, vnitřní kapsa, 2 
postranní kapsy na zip, refl exní detaily na kapuci,
předním i zadním dílu bundy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

02.1118 
James & Nicholson | JN 1118
Pánská nepromokavá bunda
vně: 100% polyester, uvnitř:100% polyester
vodě i větru odolná tkanina (3.000mm vodního
sloupce), TPU membrána, prodyšná (1.500g/m²
za 24 hod), lakované stehy, nastavitelná kapuce
s elastickou šňůrkou, kontrastní zipy, ochrana
brady, vnitřní kapsa, 2 postranní kapsy na zip,
refl exní detaily na kapuci, předním i zadním dílu
bundy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-
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0202.1.10098
JaJaJ mem ss && Nicholsoonn | || JNJNJ 11098
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1098 
James & Nicholson | JN 1098
Pánská soft shellová bunda
130g/m², 100% polyester
bunda s nastavitelnou kapucí, bunda má 2 boční 
kapsy na zip, voděodolné zipy, podlepené švy a 
prodlouženou zadní část, z nepromokavé funkční 
tkaniny s TPU membránou, materiál je prodyšný 
(5.000g/m²/24 hod) a odolný vůči větru a vodě
(10.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 84,50/Kč 2195,-

02.1097 
James & Nicholson | JN 1097
Dámská soft shellová bunda
130g/m², 100% polyester
bunda s nastavitelnou kapucí, 2 boční kapsy na
zip, voděodolné zipy, podlepené švy a prodlou-
ženou zadní část, z nepromokavé funkční tkaniny
s TPU membránou, materiál je zároveň prodyšný
(5.000g/m²/24 hod) a odolný vůči větru a vodě
(10.000mm)
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 84,50/Kč 2195,-

02.0085 
James & Nicholson | JN 85
Vesta
100% polyester, vnější vrstva: TPU, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
vesta s fl ešovým límcem, 2 kapsy na zip, 2 vnitřní 
kapsy a kapsu na mobilní telefon, materiál,
který je odolný vůči větru, vodě (600 mm) a
nečistotám
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 38,20/Kč 995,-

02.0195 
James & Nicholson | JN 195
Lehká větrovka
100% polyester s TPU-vrstvou
větrovka s TPU vrstvou, 2 boční kapsy, elastické 
manžety na rukávech a v lemu stahovací šňůrku
se zarážkami, voděodolnýo materiálu (600mm),
vhodná pro volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 17,20/Kč 445,-

02.1132 
James & Nicholson | JN 1132
Pánská promo bunda
100% polyester
lehká vrstvená polyesterová tkanina, chránící 
před vlhkem a větrem (600 mm vodního sloup-
ce), kapuce se šňůrkou skrytá v límci, 2 postranní 
kapsy, elastické lemy rukávů, bundu lze schovat 
do kapsičky a nosit na elastickém pásku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 11,90/Kč 310,-

02.1131 
James & Nicholson | JN 1131
Dámská promo bunda
100% polyester
vypasovaný střih, lehká vrstvená polyesterová
tkanina, chránící před vlhkem a větrem (600
mm vodího sloupce), kapuce se šňůrkou skrytá 
v límci, 2 postranní kapsy, elastické lemy rukávů,
bundu lze schovat do kapsičky a nosit na elas-
tickém pásku
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,90/Kč 310,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pánská větrovka
vnější a prostřední vrstva: 100% polyester s TPU-vrstvou
s kapucí v límci, zip v podšívce, 2 boční kapsy, vnitřní kapsu
na zip, kapsu na mobilní telefon a po celé své délce zip s
ochranou na bradu, v lemu a kapuci je stahovací šňůrka se
zarážkami, zipy a kapsa na rukávu jsou v kontrastních barvách,
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (1.500mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 49,40/Kč 1285,-

Dámská větrovka
vnější a prostřední vrstva: 100% polyester s TPU-vrstvou
s kapucí v límci, zip v podšívce, 2 boční kapsy, vnitřní kapsu
na zip, kapsu na mobilní telefon a po celé své délce zip s
ochranou na bradu, v lemu a kapuci je stahovací šňůrka se
zarážkami, zipy a kapsa na rukávu jsou v kontrastních barvách,
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (1.500mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 49,40/Kč 1285,-

Bunda 2 v 1
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
Pánská bunda 2 v 1 se stojáčkem, vnitřní bunda je vyrobena
z lehce polstrovaného polyesteru s vysoce kvalitní mikro 
fl eecovou podšívkou, vnitřní kapsa na zip, zip v podšívce a v 
lemu stahovací šňůrku se zarážkami, vnější bunda má dvojitou 
odepínacíkapuci, dvoucestný zip, vnitřní kapsu a 2 vnější kap-
sy na zip, v lemu a kapuci je stahovací šňůrka se zarážkami,
je vyrobena z prodyšného (2.000g/m²/24h) a propustného
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě (3.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 110,80/Kč 2880,-

02.0135 
James & Nicholson | JN 135
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek 
bundy je v přední části ze síťoviny, prodyšný materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1  € 58,70/Kč 1525,-

02.135K 
James & Nicholson | JN 135K
Dětská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější část: 3 vrstvý 
funkční materiál s TPU membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek 
bundy je v přední části ze síťoviny, z prodyšného materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
    M          L XL        XXL
122/128   134/140   146/152   158/164

30 1  € 45,20/Kč 1175,-

02.0137 
James & Nicholson | JN 137
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: funkční 
3 vrstvý materiál s TPU membránou, vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na zip, v lemu je
stahovací šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, vnitřek 
bundy je v přední části ze síťoviny, prodyšný materiál
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 58,70/Kč 1525,-off  white black* carbon brown olive pop orange red aqua navy*

black/silver carbon/aqua
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Jersey Lin g
hladká podšívka

Jersey Lining
Jersey Lining
Jersey Futy Futyy rrrr
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter
Jersey Futter

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

02.1108 
James & Nicholson | JN 1108
Pánská sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 1. podšívka:
65% polyester, 35% bavlna, 2. podšívka: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci, materiál odolný
vůči větru a vodě, podšívka je z příjemného
měkkého žerzeje, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 47,80/Kč 1245,-

02.1107 
James & Nicholson | JN 1107
Dámská sportovní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 1. podšívka:
65% polyester, 35% bavlna, 2. podšívka: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip a kapuci, materiál odolný
vůči větru a vodě, podšívka je z příjemného
měkkého žerzeje, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 47,80/Kč 1245,-

02.1127 
James & Nicholson | JN 1127
Dámská 2-vrstvá soft shell vesta
180g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, měkký 2-vrstvý soft shell ma-
teriál odpuzující vlhkost, prodyšný, uvnitř bundy
mikrofl eece, zapínání na zip s chráničem brady, 2
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,50/Kč 715,-

02.1128 
James & Nicholson | JN 1128
Pánská 2-vrstvá soft shell vesta
280g/m², 100% polyester
Lehký, měkký, 2-vrstvý soft shell materiál 
odpuzující vlhkost, prodyšný, uvnitř bundy
mikrofl eece, zapínání na zip s chráničem brady, 2
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,50/Kč 715,-

02.0136 
James & Nicholson | JN 136
Pánská 3 vrstvá soft shellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrs-
tva: funkční 3 vrstvý materiál s TPU membránou,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsa a 2 boční kapsy na
zip, v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami pro
nastavení velikosti, vnitřek vesty je v přední části
ze síťoviny, prodyšný materiál, který je odolný
vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 45,50/Kč 1185,-

02.0138 
James & Nicholson | JN 138
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
330g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnější vrs-
tva: funkční 3 vrstvý materiál s TPU membránou,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
zip v podšívce, náprsní kapsu a 2 boční kapsy na
zip, v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami pro
nastavení velikosti, vnitřek vesty je v přední části
ze síťoviny, prodyšný materiál
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 45,50/Kč 1185,-
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Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft she

elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she

lír softshe
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft shell
Melange Soft she

elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she
elange Soft she

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

02.1146 
James & Nicholson | JN 1146
Pánská soft shell bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 vrstvý soft shell materiál s kontrastní barvou 
vnitřní strany síťovaného vzhledu, nastavitelná 
kapuce s regulací průměru, YKK zipy, nasazená
klokaní kapsa se zipem, vnitřní kapsa, elastická 
šňůrka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

02.1145
James & Nicholson | JN 1145
Dámská soft shell bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 vrstvý soft shell materiál s kontrastní barvou 
vnitřní strany síťovaného vzhledu, nastavitelná 
kapuce s regulací průměru, YKK zipy, nasazená
klokaní kapsa se zipem, vnitřní kapsa, elastická 
šňůrka
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,10/Kč 1120,-

02.1148 
James & Nicholson | JN 1148
Pánská soft shell bunda
280g/m², 100% polyester
2 vrstvý soft shell materiál, Dotek podobný hlad-
kému fl eece materiálu, stojací límec, propínání na
podložený zip s chráničem brady, 2 boční kapsy a
1 náprsní kapsa na zip, uvnitř fl eece v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 43,10/Kč 1120,-

02.1147 
James & Nicholson | JN 1147
Dámská soft shell bunda
280g/m², 100% polyester
2 vrstvý soft shell materiál, Dotek podobný hlad-
kému fl eece materiálu, stojací límec, propínání na
podložený zip s chráničem brady, 2 boční kapsy a
1 náprsní kapsa na zip, uvnitř fl eece v kontrastní 
barvě, lehce vypasovaný střih
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 43,10/Kč 1120,-

02.1130 
James & Nicholson | JN 1130
Pánská 2-vrstvá soft shell bunda
280g/m², 100% polyester
Lehký, měkký, 2-vrstvý soft shell materiál odpu-
zující vlhkost, větru odolný, ale prodyšný, uvnitř 
bundy mikrofl eece, zapínání na zip s chráničem
brady, elastická úprava na rukávech, 2 postranní 
kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 33,50/Kč 870,-

02.1129 
James & Nicholson | JN 1129
Dámská 2-vrstvá soft shell bunda
280g/m², 100% polyester
Vypasovaný střih, měkký, 2-vrstvý soft shell ma-
teriál odpuzující vlhkost, větru odolný, ale pro-
dyšný, uvnitř bundy mikrofl eece, zapínání na zip
s chráničem brady, elastická úprava na rukávech,
2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 33,50/Kč 870,-
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SOFTSHELL COLLECTION
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1001 
James & Nicholson | JN 1001
Dámská 3 vrstvá zimní soft shellová bunda
330g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester, TPU membrána
bunda s odnímatelnou kapucí, má náprsní kapsu, 2 přední 
kapsy, kapsu na mobil a zip v podšívce, na ramenou a v pase 
je refl exní lemování, pod rukávy je umístěn zip pro lepší 
větrání, díky stahovací šňůrce se dá pas a kapuce libovolně 
nastavit, bunda je odolná vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 81,40/Kč 2115,-

02.1000 
James & Nicholson | JN 1000
Pánská 3 vrstvá zimní soft shellová bunda
330g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester, TPU membrána
bunda s odnímatelnou kapucí, náprsní kapsa, 2 přední kapsy,
kapsu na mobil a zip v podšívce, na ramenou a v pase je 
refl exní lemování, pod rukávy je umístěn zip pro lepší větrání, 
díky stahovací šňůrce se dá pas a kapuce libovolně nastavit, 
z propustného materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 81,40/Kč 2115,-

02.1020 
James & Nicholson | JN 1020
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 boční a 2 vnitřní kapsy, v lemu je elastická šňůrka se
zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého prodyšného
materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 58,70/Kč 1525,-

02.1021 
James & Nicholson | JN 1021
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 boční a 2 vnitřní kapsy, v lemu je stahovací šňůrka se
zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého prodyšného
materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 58,70/Kč 1525,-

02.1022 
James & Nicholson | JN 1022
3 vrstvá soft shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, v lemu je stahovací 
šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého
prodyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči 
větru a vodě (2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 44,20/Kč 1150,-

02.1023 
James & Nicholson | JN 1023
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
270g/m², 90% polyester, 10% elastan, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, v lemu je stahovací 
šňůrka se zarážkami pro nastavení velikosti, z měkkého
prodyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je odolný vůči 
větru a vodě (2.000mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 44,20/Kč 1150,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1122 
James & Nicholson | JN 1122
Pánská soft shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou (5.000mm vodního sloupce), prodyšná, nelakované stehy,
stojací límec, uvnitř kontrastní barva, refl exní zip a detaily na
zádech, ramenou a rukávu, 2 postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa,
kapsa na rukávu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 62,30/Kč 1620,-

02.1121 
James & Nicholson | JN 1121
Dámská soft shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou (5.000mm vodního sloupce),
prodyšná, nelakované stehy, stojací límec, uvnitř kontrastní 
barva, refl exní zip a detaily na zádech, ramenou a rukávu, 2 
postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa, kapsa na rukávu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 62,30/Kč 1620,-

02.1088 
James & Nicholson | JN 1088
Pánská soft shellová melanže bunda
vnější materiál: 360g/m², 96% polyester, 4% elastan, pro-
střední vrstva: TPU membrána, vnitřní vrstva: strukturovaný
mikrofl eece
má stojáček a 2 boční kapsy na zip, vyrobena z 3 vrstvé tkani-
ny, prodyšná a odolná vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1  € 66,80/Kč 1735,-

02.1087 
James & Nicholson | JN 1087
Dámská soft shellová melanže bunda
vnější vrstva: 360g/m², 96% polyester, 4% elastan, pro-
střední vrstva: TPU membrána, vnitřní vrstva: strukturovaný
mikrofl eece
má stojáček a 2 boční kapsy na zip, z 3 vrstvé tkaniny, prodyš-
ná a odolná vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

15 1  € 66,80/Kč 1735,-

02.1058 
James & Nicholson | JN 1058
Pánská designová soft shellová bunda
210g/m², 100% polyester
2 boční a 2 náprsní kapsy, na konci rukávů jsou stahovací lemy
pro nastavení šířky, z hladkého soft shellu, který je voděodolný
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 60,20/Kč 1565,-

02.1057 
James & Nicholson | JN 1057
Dámská designová soft shellová bunda
210g/m², 100% polyester
2 boční a 2 náprsní kapsy, na konci rukávů jsou stahovací lemy
pro nastavení šířky, z hladkého soft shellu, který je voděodolný
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 60,20/Kč 1565,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1124 
James & Nicholson | JN 1124
Pánská kombinovaná bunda
280g/m², svršek 1: 80% bavlna, 20% polyester, svršek 2:
100% polyamid, vatování 100% polyester
zadní díl a rukávy z vysoce kvalitní tkaniny “french-terry“, 
vnitřek nezdrsněný, lehce vatovaný a prošitýpřední díl, 2
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 45,50/Kč 1185,-

02.1123 
James & Nicholson | JN 1123
Dámská kombinovaná bunda
280g/m², svršek 1: 80% bavlna, 20% polyester, svršek 2:
100% polyamid, vatování 100% polyester
vypasovaný střih, zadní díl a rukávy z vysoce kvalitní tkaniny 
“french-terry“, vnitřek nezdrsněný, lehce vatovaný a prošitý 
přední díl, 2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

25 1  € 45,50/Kč 1185,-

02.1114 
James & Nicholson | JN 1114
Pánská vesta
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s ochranou na
bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 52,70/Kč 1370,-

02.1113 
James & Nicholson | JN 1113
Dámská vesta
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
Vesta má 2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s
ochranou na bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, 
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 52,70/Kč 1370,-

02.1116 
James & Nicholson | JN 1116
Pánská bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s ochranou na
bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, vyrobena z ma-
teriálu, který je odolný vůči větru a vodě, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 70,80/Kč 1840,-

02.1115 
James & Nicholson | JN 1115
Dámská bunda
1. vnější vrstva: 100% polyamid, 2. vnější vrstva: 92% po-
lyester, 8% elastan, podšívka: 100% polyamid, výplň: 100% 
polyester
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu a přední zip s ochranou na
bradu, podšívka a zipy jsou v kontrastní barvě, z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 70,80/Kč 1840,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1139 
James & Nicholson | JN 1139
Dámská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
polstrování: 90% peří, 10% prachové peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, kontrastní barva na rukávu a lemu, 2 boční 
kapsy na zip, zúžený střih
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 71,90/Kč 1870,-

02.1140 
James & Nicholson | JN 1140
Pánská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
polstrování: 90% peří, 10% prachové peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, kontrastní barva na rukávu a lemu, 2 boční 
kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 71,90/Kč 1870,-

02.1137 
James & Nicholson | JN 1137
Dámská péřová vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
polstrování: 90% peří, 10% prachové peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, kontrastní barva na rukávu a lemu, 2 boční 
kapsy na zip, zúžený střih
S – M – L – XL – XXL

30 1  € 59,90/Kč 1555,-

02.1138 
James & Nicholson | JN 1138
Pánská péřová vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100% polyamid,
polstrování: 90% peří, 10% prachové peří
lehce větru a vodě odolný materiál, vnitřní podšívka a zipy v
kontrastní barvě, kontrastní barva na rukávu a lemu, 2 boční 
kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1  € 59,90/Kč 1555,-

02.1134 
James & Nicholson | JN 1134
Pánská zimní bunda
vnější materiál: 100% polyester, textilie 2: 100% polyester,
podšívka: 100%, polyester, polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná (1.500mm vodního sloupce), polstrovaná
bunda v materiálovém mixu s prošívanými a dělicími švy, sto-
jáček, nastavitelná kapuce, ochrana proti větru po celé délce, 
elastické vnitřní manžety, boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
uvnitř zip pro snadnou výšivku a potisk zadní části
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 59,90/Kč 1555,-

02.1133 
James & Nicholson | JN 1133
Dámská zimní bunda
vnější materiál: 100% polyester, textilie 2: 100% polyester,
podšívka: 100%, polyester, polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná (1.500mm vodního sloupce), polstrovaná
bunda v materiálovém mixu s prošívanými a dělicími švy, sto-
jáček, nastavitelná kapuce, ochrana proti větru po celé délce, 
elastické vnitřní manžety, boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
uvnitř zip pro snadnou výšivku a potisk zadní části
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 59,90/Kč 1555,-

off  white/
off  white

black/silver

graphite/silver

silver melange/
graphite

fern green/silver

burnt orange/
silver

magenta/silver

red/silver

cobalt/silver

indigo blue/
silver

navy/silver

off  white/
off  white

black/silver

graphite/silver

silver melange/
graphite

fern green/silver

burnt orange/
silver

red/silver

cobalt/silver

indigo blue/
silver

navy/silver

black/anthracite
gmelange

silver/anthracite 
gmelange

red/anthracite 
ggmelange

royal/anthracite 
gmelange

navy/anthracite 
gggggmelange

black/anthracite 
gggmelange

silver/anthracite
gmelange

red/anthracite
ggggmelange

royal/anthracite
gggmelange

navy/anthracite
gggggmelange

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s 
&

 
Ve

st
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
Sw

ea
ts

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Tr

ad
iti

on
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
W

or
kw

ea
r &

 
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s

&
 A

cc
es

so
rie

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



02.11200
James & NNicholson | JN 1120

02020202020222000 .1.1111199
JaJamemes s &&&& NiNNiNichhhhhhcholololo sosososososoosoonnn nn n ||||| JNJNJNNNJNJNJNN 111111119

022.1136
Jamees & Nicholson | JN 1136

020 .1.1113131313555555
JaJamem s s &&& NNNNiNiNN chchchololololo sososososon n nn ||||| JNJ  1135

02202.1.1. 08008080 99 9 99
JaJaJaJJ mememesss & &&& NiNiNiNN chchhololoo sososonnnn |||| JNJNJNJNNNJNN 11111088888899

020202 11.1.111090909090000
JaaJ memem s s &&&&& NiNNiN hchchololo ssooonn nn || JN 1090

DuPont™ Sorona®
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1120 
James & Nicholson | JN 1120
Pánská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a vatování 100%
polyester
větru a vodě odolná, stojací límec, zapínání na
zip chráněný proti větru, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 35,90/Kč 935,-

02.1119 
James & Nicholson | JN 1119
Dámská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a vatování 100%
polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, stojací 
límec, zapínání na zip chráněný proti větru, 2
postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 35,90/Kč 935,-

02.1136 
James & Nicholson | JN 1136
Pánská polstrovaná vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná, stojáček, skrytý zip s 
ochranou brady, 2 boční kapsy na zip, elastické 
manžety na rukávech, uvnitř zip pro snadnou
výšivku a potisk zadní části
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,60/Kč 720,-

02.1135 
James & Nicholson | JN 1135
Dámská polstrovaná vesta
vnější materiál: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná, stojáček, skrytý zip s 
ochranou brady, 2 boční kapsy na zip, elastické 
manžety na rukávech, uvnitř zip pro snadnou
výšivku a potisk zadní části, zúžený střih
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,60/Kč 720,-

02.1089 
James & Nicholson | JN 1089
Dámská oboustranná vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™
Sorona®
vesta se stojáčkem, 2 vnější kapsy, 2 vnitřní 
kapsy, elastické průramky a po celé své délce zip, 
vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 62,90/Kč 1635,-

02.1090 
James & Nicholson | JN 1090
Pánská oboustranná vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™
Sorona®
vesta se stojáčkem, 2 vnější kapsy, 2 vnitřní 
kapsy, elastické průramky a po celé své délce zip, 
vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 62,90/Kč 1635,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1112 
James & Nicholson | JN 1112
Pánská lehká bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip,
kontrastní zipy, vnitřní kapsu ze síťoviny a skrytý 
dvoucestný zip s ochranou na bradu, na spodním
lemu a rukávech jsou elastické gumičky, vyrobena
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 79,10/Kč 2055,-

02.1111 
James & Nicholson | JN 1111
Dámská lehká bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip,
kontrastní zipy, vnitřní kapsu ze síťoviny a skrytý 
dvoucestný zip s ochranou na bradu, na spodním
lemu a rukávech jsou elastické gumičky, z materi-
álu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 79,10/Kč 2055,-

02.1110 
James & Nicholson | JN 1110
Pánská lehká vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
vesta se stojáčkem, má vnitřní kapsu ze síťoviny,
2 boční kapsy na zip a přední zip s ochranou
na bradu, na spodním lemu a průramcích jsou
elastické gumičky, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,90/Kč 1555,-

02.1109 
James & Nicholson | JN 1109
Dámská lehká vesta
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyamid, výplň: 100% polyester
vesta se stojáčkem, vnitřní kapsa ze síťoviny, 
2 boční kapsy na zip a přední zip s ochranou
na bradu, na spodním lemu a průramcích jsou
elastické gumičky, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,90/Kč 1555,-

02.1091 
James & Nicholson | JN 1091
Dámská oboustranná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
2 vnější a 2 vnitřní kapsy. Na konci rukávů
jsou elastické gumičky. Celá bunda je prošitá v
módním stylu.
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 78,70/Kč 2045,-

02.1092 
James & Nicholson | JN 1092
Pánská oboustranná bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester, výplň: 100% polyester DuPont™ 
Sorona®
2 vnější a 2 vnitřní kapsy. Na konci rukávů
jsou elastické gumičky. Celá bunda je prošitá v
módním stylu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 78,70/Kč 2045,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1082 
James & Nicholson | JN 1082
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, 
výplň 90% chmýří, 10% peří
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, z příjemného materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 1  € 113,20/Kč 2945,-

02.1081 
James & Nicholson | JN 1081
Dámská prošívaná bunda
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 90% chmýří 10% peří
bunda se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, z příjemného materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

15 1  € 113,20/Kč 2945,-

02.1080 
James & Nicholson | JN 1080
Pánská prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 90% chmýří, 10% peří
vesta se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, průramky jsou elastické a 
lehce se přizpůsobí, z příjemného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 88,-/Kč 2290,-

02.1079 
James & Nicholson | JN 1079
Dámská prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 90% chmýří, 10% peří
vesta se stojáčkem, 2 boční kapsy, 1 vnitřní kapsu na zip a
kontrastní lemování kolem zipu, průramky vesty jsou elastické 
a lehce se přizpůsobí, z příjemného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 88,-/Kč 2290,-

02.1153 
James & Nicholson | JN 1153
Dámská bunda 3 v 1
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
uvnitř: 100% polyester
Vně: voděodolná (5.000 mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod.), lakované stehy, nastavitelná regu-
lovatelná kapuce, podložený zip s chráničem brady, všechny
zipy voděodolné, 2 boční kapsy, 1 vnitřní, refl exní prvy na 
rukávech a zádech, na zadním dílu zip pro možnost brandin-
gu, BIONIC-FINISH®ECO, uvnitř fl eece barevně ladící s vnější 
bundou, lehce vypasovaný, 2 boční kapsy, stojací límec
XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 74,30/Kč 1930,-

02.1154 
James & Nicholson | JN 1154
Pánská bunda 3 v 1
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
uvnitř: 100% polyester
Vně: voděodolná (5.000 mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod.), lakované stehy, nastavitelná regu-
lovatelná kapuce, podložený zip s chráničem brady, všechny
zipy voděodolné, 2 boční kapsy, 1 vnitřní, refl exní prvy na 
rukávech a zádech, na zadním dílu zip pro možnost brandin-
gu, BIONIC-FINISH®ECO, uvnitř fl eece barevně ladící s vnější 
bundou, 2 boční kapsy, stojací límec
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 74,30/Kč 1930,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1059 
James & Nicholson | JN 1059
Dámská bunda s kapucí
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, podšívka, 
vnitřek kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách, z měkkého a lehkého materiálu, odolný
vůči vodě a větru, díky svému materiálu se dá
snadno uložit do tašky
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 88,-/Kč 2290,-

02.1060 
James & Nicholson | JN 1060
Pánská bunda s kapucí
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy a 2 boční kapsy na zip, podšívka, 
vnitřek kapuce, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách, z měkkého a lehkého materiálu, dolný
vůči vodě a větru, díky svému materiálu se dá
snadno uložit do tašky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 88,-/Kč 2290,-

02.1062 
James & Nicholson | JN 1062
Pánská vesta
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip a dvojité šití 
na zádech. Podšívka, vnitřek kapuce, lemy a zipy
jsou v kontrastních barvách. z měkkého lehkého
materiálu, který je odolný vůči vodě a větru. Díky
svému materiálu se dá snadno uložit do tašky.
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 74,40/Kč 1935,-

02.1061 
James & Nicholson | JN 1061
Dámská vesta
vnější a vnitřní vrstva: 100% polyamid, prostřed-
ní vrstva: 90% chmýří, 10% peří
2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy na zip a dvojité 
šití na zádechm, podšívka, vnitřek kapuce, lemy
a zipy jsou v kontrastních barvách, z měkkého 
lehkého materiálu, který je odolný vůči vodě a
větru, díky svému materiálu se dá snadno uložit
do tašky
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 74,40/Kč 1935,-

02.1004 
James & Nicholson | JN 1004
Pánská polstrovaná vesta s kapucí
vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
vesta matného vzhledu, 2 přední kapsy, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, odnímatelnou
kapuci a zip v podšívce, na lemu a kapuci je
stahovací šňůrka se zarážkami, z materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.1005 
James & Nicholson | JN 1005
Dámská polstrovaná vesta s kapucí
vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva:
100% polyester
vesta matného vzhledu, 2 přední kapsy, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, odnímatelnou
kapuci a zip v podšívce, na lemu a kapuci je
stahovací šňůrka se zarážkami, z materiálu, který
je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1106 
James & Nicholson | JN 1106
Pánská odlehčená bunda
100% polyamid
měkká, vodě i větru odolná tkanina, stojací límec,
léga po celé délce, zapínání na druky, vnitřní 
kapsa na zip, 2 náprsní kapsy s druky, 2 postranní 
kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 83,90/Kč 2180,-

02.1105 
James & Nicholson | JN 1105
Dámská odlehčená bunda
100% polyamid
vypasovaný střih, měkká, vodě i větru odolná 
tkanina, stojací límec, léga po celé délce, zapíná-
ní na druky, vnitřní kapsa na zip, 2 náprsní kapsy
s druky, 2 postranní kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 83,90/Kč 2180,-

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

10 1 € 119,80/Kč 3115,-

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

10 1 € 119,80/Kč 3115,-

02.1102 
James & Nicholson | JN 1102
Pánská zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 90% polyes-
ter/10% elastan, podšívka: 100% polya-
mid/100% polyester, výplň: 100% polyester
DuPont™ Sorona®
má dvoucestný zip, panely ze soft shellu, 4 kapsy 
na zip, vnitřní kapsu a kapsu ze síťoviny, na
kapuci je kožíšek z umělé kožešiny, na rukávech
jsou nastavitelné manžety na patenty, mírně
prošívaná
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 119,80/Kč 3115,-

02.1101 
James & Nicholson | JN 1101
Dámská zimní bunda
vnější vrstva: 100% polyamid, 90% polyes-
ter/10% elastan, podšívka: 100% polya-
mid/100% polyester, výplň: 100% polyester
DuPont™ Sorona®
dvoucestný zip, panely ze soft shellu, 4 kapsy na 
zip, vnitřní kapsu a kapsu ze síťoviny, na kapuci
je kožíšek z umělé kožešiny, na rukávech jsou
nastavitelné manžety na patenty, mírně prošívaná
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 119,80/Kč 3115,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1149 
James & Nicholson | JN 1149
Dámská péřová bunda
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, uvnitř: 90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, kontrastní barva podšívky,
YKK zipy, 2 boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, 
stahovací šňůrka s brzdičkou na dolním okraji,
lepené štěpování, lehký materiál, mírně vypaso-
vaný střih
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 86,30/Kč 2245,-

02.1150 
James & Nicholson | JN 1150
Pánská péřová bunda
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, uvnitř: 90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, kontrastní barva podšívky,
YKK zipy, 2 boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, 
stahovací šňůrka s brzdičkou na dolním okraji,
lepené štěpování, lehký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 86,30/Kč 2245,-

02.1152 
James & Nicholson | JN 1152
Pánská péřová bunda s kapucí
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, uvnitř: 90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, nastavitelná kapuce, 
kontrastní barva podšívky, YKK zipy, 2 boční 
kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, stahovací šňůrka
s brzdičkou na dolním okraji, lepené štěpování,
lehký materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 95,90/Kč 2495,-

02.1151 
James & Nicholson | JN 1151
Dámská péřová bunda s kapucí
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% 
polyester, uvnitř: 90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, kontrastní barva podšívky,
YKK zipy, 2 boční kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, 
stahovací šňůrka s brzdičkou na dolním okraji,
lepené štěpování, lehký materiál, mírně vypaso-
vaný střih
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 95,90/Kč 2495,-

02.1010 
James & Nicholson | JN 1010
Pánská bunda
vnější vrstva: 100% polyester s TPU membránou,
prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester
s kapucí v límci, má 2 skryté kapsy na zip, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, zip v podšívce
a podlepené švy, v lemu je stahovací šňůrka se
zarážkami pro nastavení velikosti, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24h), který je odolný
vůči větru a vodě (3.000mm vodní sloupec),
vhodná především do extrémních povětrnostních
podmínek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 57,40/Kč 1490,-

02.1011 
James & Nicholson | JN 1011
Dámská bunda
vnější vrstva: 100% polyester s TPU membránou,
prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 100% polyester
s kapucí v límci, 2 skryté kapsy na zip, náprsní 
kapsu, vnitřní kapsu na mobil, zip v podšívce
a podlepené švy, v lemu je stahovací šňůrka se
zarážkami pro nastavení velikosti, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24h), který je odolný
vůči větru a vodě (3.000mm vodní sloupec),
vhodná především do extrémních povětrnostních
podmínek
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 57,40/Kč 1490,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0592 
James & Nicholson | JN 592
Dámská bunda Hybrid
220g/m², 92% polyester, 8% elastan, vnější 
vrstva: 100% polyamid, prostřední vrstva: 100%
polyester
se stojáčkem, vnitřní kapsa na zip, 2 přední kapsy
a po celé své délce zip s ochranou na bradu, na
koncích rukávů je otvor pro palec, z měkkého, 
příjemného a prodyšného materiálu, který je
nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 49,90/Kč 1295,-

02.0593 
James & Nicholson | JN 593
Pánská bunda Hybrid
220g/m², záda a rukávy: 92% polyester, 8% 
elastan, vnější vrstva: 100% polyamid, prostřední 
vrstva: 100% polyester
bunda se stojáčkem, vnitřní kapsu na zip, 2
přední kapsy a po celé své délce zip s ochranou
na bradu, na koncích rukávů je otvor pro palec, 
z měkkého, příjemného a prodyšného materiálu,
který je nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 49,90/Kč 1295,-

02.1035 
James & Nicholson | JN 1035
Lehká pánská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate™ 3M
má v podšívce zabudovaný zip s ochranou na
bradu, podšívka, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách, na vnitřní straně zad je velké JN logo a
v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 60,-/Kč 1560,-

02.1034 
James & Nicholson | JN 1034
Lehká dámská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate™ 3M
má v podšívce zabudovaný zip s ochranou na
bradu, podšívka, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách, na vnitřní straně zad je velké JN logo a
v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, odolná
vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 60,-/Kč 1560,-

02.1037 
James & Nicholson | JN 1037
Lehká pánská polstrovaná bunda
100% polyester, polstrování: Thinsulate™ 3M
v podšívce zabudovaný zip s ochranou na
bradu, podšívka, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách, na vnitřní straně zad je velké JN logo a
v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, z mate-
riálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 54,10/Kč 1405,-

02.1036 
James & Nicholson | JN 1036
Lehká dámská polstrovaná vesta
100% polyester, polstrování: Thinsulate™ 3M
v podšívce zabudovaný zip s ochranou na
bradu, podšívka, lemy a zipy jsou v kontrastních
barvách, na vnitřní straně zad je velké JN logo a
v lemu je stahovací šňůrka se zarážkami, z mate-
riálu, který je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 54,10/Kč 1405,-
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02.1054 James & 
Nicholson | JN 1054

02.1053 James & 
Nicholson | JN 1053

02.1052 James & 
Nicholson | JN 1052

02.1051 James & 
Nicholson | JN 1051

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

02.1049 
James & Nicholson | JN 1049
Dámská outdoorová bunda Hybrid
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: 100% 
polyamid, prostřední vrstva: 100% polyester,
vnitřní vrstva: 100% polyester
4 přední kapsy s kontrastními zipy, vnitřní kapsu
na zip, vnitřní kapsu ze síťoviny a po celé své
délce zip s ochranou na bradu, soft shellová kapu-
ce je odnímatelná a nastavitelná, z atraktivního
materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 79,40/Kč 2065,-

02.1050 
James & Nicholson | JN 1050
Pánská outdoorová bunda Hybrid
95% polyester, 5% elastan, vnější vrstva: 100% 
polyamid, prostřední vrstva: 100% polyester,
vnitřní vrstva: 100% polyester
4 přední kapsy s kontrastními zipy, vnitřní kapsu
na zip, vnitřní kapsu ze síťoviny a po celé své
délce zip s ochranou na bradu, soft shellová kapu-
ce je odnímatelná a nastavitelná, z atraktivního
materiálu, který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 79,40/Kč 2065,-

02.1054 
James & Nicholson | JN 1054
Zimní sportovní bunda
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva:
100% polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci a po
celé své délce zip s ochranou na bradu, 3-vrstvé 
funkční tkaniny s TPU membránou, materiál je
prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný vůči větru 
a vodě (5.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 97,80/Kč 2545,-

02.1053 
James & Nicholson | JN 1053
Dámská zimní sportovní bunda
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva:
100% polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
má odnímatelnou a nastavitelnou kapuci a po
celé své délce zip s ochranou na bradu, z 3-vrst-
vé funkční tkaniny s TPU membránou, materiál je
prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný vůči větru 
a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 97,80/Kč 2545,-

02.1052 
James & Nicholson | JN 1052
Pánské soft shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, prostřední vrstva:
100% polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
v pase nastavitelné a na kolenou mají tvarované
švy, z 3-vrstvé funkční tkaniny s TPU membrá-
nou, materiál je prodyšný (2.000g/m²/24h) a
odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,40/Kč 1935,-

02.1051 
James & Nicholson | JN 1051
Dámské soft shellové zimní kalhoty
92% polyester, 8% elastan, vnitřní vrstva: 100%
polyester, prostřední vrstva: 100% polyester
s bočním zipem, pase nastavitelné a na kolenou
mají tvarované švy, z 3-vrstvé funkční tkaniny s
TPU membránou, materiál je prodyšný (2.000g/
m²/24h) a odolný vůči větru a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 74,40/Kč 1935,-

white

black

red

navy

white

black

red

navy

black

green

dark orange

red

navy

black

green

dark orange

red

navy

black black

197

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s 
&

 
Ve

st
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
Sw

ea
ts

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Tr

ad
iti

on
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r,

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
W

or
kw

ea
r &

 
Sa

fe
ty

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s

&
 A

cc
es

so
rie

s
JA

M
ES

 &
 N

IC
HO

LS
O

N
 



20.K403
Kariban | K403

20000.KK40404 4
Karibbababann | K4K40400040

20.K417
Kariban | K417

200.K418888 888 
KKKaKarirrr ban | | | | K4K44K44181888181888

20.K416
Kariban | K416666
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Karir ban | | || K4K 15

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

20.K403 Kariban | K403
Pánská soft shellová vesta
300g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva: funkční membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, náprsní kapsu na zip, vyrobena z prodyšného 
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 40,85/Kč 1060,-

20.K404 Kariban | K404
Dámská soft shellová vesta
300g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva: funkční membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta, 2 boční kapsy, náprsní 
kapsu na zip, vyrobena z prodyšného materiálu (3.000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 37,50/Kč 975,-

20.K417 Kariban | K417
Dámská soft shellová vesta
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, prodyšná a nepro-
mokavá membrána, vnitřní vrstva: 100% polyester
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní kapsa na zip, z prodyšné-
ho materiálu (5.000g/m²/24h), odolná vůči větru a vodě
(5.000mm), podšívka ze síťoviny
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 52,75/Kč 1370,-

20.K418 Kariban | K418
Pánská soft shellová vesta
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, prodyšná a nepro-
mokavá membrána, vnitřní vrstva: 100% polyester
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní kapsu na zip, z prodyšné-
ho materiálu (5.000g/m²/24h), odolná vůči větru a vodě
(5.000mm), podšívka ze síťoviny
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 48,75/Kč 1265,-

20.K416 Kariban | K416
Dámská dvoubarevná soft shellová bunda
250g/m², 100% polyester, 3 vrstvý pletený soft shell
2 boční kapsy na zip, jednu kapsu na zip na rukávu, na
konci rukávů jsou elastické manžety, z prodyšného materiálu
(5.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 65,60/Kč 1705,-

20.K415 Kariban | K415
Pánská dvoubarevná soft shellová bunda
250g/m², 100% polyester, 3 vrstvý pletený soft shell
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip na rukávu, na konci rukávů
jsou elastické manžety, vyrobena z prodyšného, materiálu
(5.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 72,95/Kč 1895,-
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20.K401 
Kariban | K4401

20.K40404004000000
Kariban || K4K4K4K400000

20.KKK44402
Karir bab n nn ||| K402

20.K424
Kariban | K424

20202020.K42425 5
Kariiibbbbbabbb n || K4K444444425252222

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

20.K401 
Kariban | K401
Pánská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip
na levém rukávu, prodyšný materiál
(3.000g/m²/24hod), který je odol-
ný vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 50,10/Kč 1305,-

20.K400 
Kariban | K400
Dámská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip
na levém rukávu, prodyšný materiál
(3.000g/m²/24 hod), který je odol-
ný vůči větru a vodě(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 47,45/Kč 1235,-

Dětská 3-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vnější vrstva: 95% polyester, 5% elastan, prostřed-
ní vrstva: funkční membrána, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na zip na levém rukávu, vyrobena
z prodyšného materiálu (3, 000g/m²/24 hod), odolný vůči
větru a vodě (8,000 mm)
  6-8      8-10   10-12   12-14

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

10 1  € 42,15/Kč 1095,-

Pánská 2-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vně: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100%
polyester mikrofl eece
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, zipy v kontrastní barvě, 
vypasovaný střih, prodloužený zadní díl, voděodolný materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 38,50/Kč 1000,-

Dámská 2-vrstvá soft shellová bunda
300g/m², vně: 95% polyester, 5% elastan, uvnitř: 100%
polyester mikrofl eece
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, zipy v kontrastní barvě,
vypasovaný střih, prodloužený zadní díl, voděodolný materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 38,50/Kč 1000,-
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20.KKKK6366 9
Kariban | K66393999

20.P323
Kariban ProActttt || PPPA3A3A323223333

20.6100004
Kariban | K610101 44

20.K66966 33
Karibann nnn | K669333

20.K655557
Kariban | K657

20.K851 
Kariban | K851

detachable Sleeves
odepínací  rukávy

abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
bnehmbare Ärme
bnehmbare Ärmee

abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme detachable Sleeves

odepínací  rukávy
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
bnehmbare Ärme
bnehmbare Ärmee

abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme

easysnadná barevná 

dividd
zur farblichen
ur farblichearblicarblarbbfarblichenf blich

zur farblichen 
zur farblichen 
zur farblichen
zur farblichenfarblicarblicfarblicarblifarblicfarbliarbli

Individualisierung
Individualisierung
ndividualisierung
ndividualisierung
ndividualisierung
ndividualisierung

i idualisierun
idualisd lndividualisierun

ndividualisierun
ndividualisierun
ndividualisierun
ndividualisierun
ndividualisierun
ndividualisierun

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

Bunda 2 v 1 s odnímatelnými rukávy
475g/m², 100% polyester
2 boční a 1 náprsní kapsu na zip, na rukávech jsou nasta-
vitelné manžety, uvnitř 2 kapsy na zip a kapsu na mobil, z
příjemné tkaniny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 60,60/Kč 1575,-

Soft shellová bunda s odnímatelnými rukávy
95% polyester, 5% elastan
3 vrstvá soft shellová bunda s odnímatelnými rukávy, 2 boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa a na přední straně zip s refl exním 
lemováním, vnitřek bundy je vyroben z příjemného mikrofl ee-
cu, na rukávech jsou elastické manžety s refl exním lemováním,
z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1  € 64,55/Kč 1680,-

Nepromokavá bunda
100% polyamid
2 přední kapsy na zip a vnitřní kapsu, kapuce je podšitá síťovi-
nou, vyrobena z prodyšného materiálu (5.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (3,000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 66,75/Kč 1735,-

Pracovní bunda „Factory“ s odnímatelnými rukávy
465g/m², vnější vrstva: 100% polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
skryta kapuce se stahovací šňůrkou, přední kapsy, vnitřní kap-
sa a kapsu na mobil, na rukávech jsou nastavitelné manžety
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 56,25/Kč 1460,-

Parka 3 v 1
605g/m², vnější vrstva: 100% polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
voděodolné podlepené švy, přední kapsy a krytý zip, pod-
šívka límečku je z příjemného fl eecu, na konci rukávů jsou 
nastavitelné manžety na suchý zip, vnitřní fl eecová bunda je 
vyrobena ze 100% polyesteru
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 85,75/Kč 2230,-

Tahátko na zip
polyurethan, polyester
tahátko na zip
onesize

1000 1  € 2,35/Kč 60,-
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black/yellow

black/orange

black/red
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20.61100
Kariban | K61111000000

20.666611111
Karibaaaan n | K6K 1111

20.KKKKK67676777 77 7
Karibannn ||| K6KK 77777

20202002222 .6.6.666666101010100088 88
Kaaaaaariririribababababban n nn | | KK6K6K 1111000088888

20.KK6767676779 9 99
Karibannnnnnn |||| K6K6K6K6667777799

20.6666111118 8
Karibaan n | | | K6K6K6111188

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

20.6110 Kariban | 6110
Lehká pánská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vně: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
límec s kapucí, 2 boční kapsy na zip, boční 
vsadky s prošitím, podšívka a vnitřek kapuce 
v kontrastní barvě (kromě navy), složitelná do
taštičky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

5 1 € 70,35/Kč 1830,-

20.6111 Kariban | K6111
Lehká dámská prošívaná bunda s kapucí
340g/m², vně: 100% polyamid, podšívka: 100%
polyester
vypasovaný střih, límec s kapucí, 2 boční kapsy
na zip, boční vsadky s prošitím, podšívka a
vnitřek kapuce v kontrastní barvě (kromě navy),
složitelná do taštičky
XS – S – M – L – XL – XXL

5 1 € 70,35/Kč 1830,-

20.K677 Kariban | K677
Parka unisex
450g/m², vnější vrstva: 100% polyamid
2 přední kapsy na zip, 1 velká vnitřní kapsa na
suchý zip, kapsa na mobil, vysoký fl eecový líme-
ček se skrytou kapucí, na konci rukávů nastavitel-
né manžety na suchý zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 48,65/Kč 1265,-

20.6108 Kariban | K6108
Dámská parka
vnější vrstva: 100% oxford polyester, vnitřní 
vrstva, podšívka: polyester
odnímatelná kapuce, 2 kapsy na zip, vnitřní 
kapsa, přední zip s klopou, uvnitř límečku jemný 
fl eece, vhodná pro dekoraci
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,20/Kč 1330,-

20.K679 Kariban | K679
Vesta „Record“
275g/m², 100% nylon, vnější vrstva: polyester, 
podšívka: fl eece
Vesta se stejnobarevnými knofl íčky a 2 předními
kapsami, vhodná pro dekoraci
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

25 1 € 23,10/Kč 600,-

20.6118 Kariban | 6118
Vesta
vně: 100% polyester s AC vrstvou, podšívka: 
100% polyester fl eece, vatování: 100% polyester
stojací límec, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní 
kapsa na suchý zip, přístup pro branding na prsu 
i zádech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 36,95/Kč 960,-
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40404040400.7.7.7.7.7782828282220000 00
PPPrPrPrPrromomomomomomoodododdoooroo o ooo | ||| 787878787820202022

40404040.7.7.7828282111
PrPrPPrrromommododdororo o ||| 78888221

30.22237X
Resultttt | R2377X77

30.233833 X X
RReRR sult |||| R233338X

30303030.4.4.4.4.440909990999XX X X XXX
ReReRReReReRR susususuusultltltlttlt ||||| RRRRRRR404040404040409X9X9XXX

30.093X 
Result | R093X

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

40.7820 Promodoro | 7820
Pánská 3-vrstvá bunda soft shell  
310g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
Nepromokavá (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná, stojáček, zip s ochranou proti dešti a s 
ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, nasta-
vitelné manžety na suchý zip, stahovací šňůrka
se zarážkami na spodním lemu, bi-elastický
Soft shell-Bonded-Fleece, neutrální štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 1 € 53,40/Kč 1390,-

40.7821 Promodoro | 7821
Dámská 3-vrstvá bunda soft shell
310g/m², 95% polyester, 5% elastan, vnitřní 
vrstva: 100% polyester
Nepromokavá (8.000mm vodní sloupec),
prodyšná, stojáček, zip s ochranou proti dešti a s 
ochranou brady, 2 boční kapsy se zipem, nasta-
vitelné manžety na suchý zip, stahovací šňůrka
se zarážkami na spodním lemu, bi-elastický
Soft shell-Bonded-Fleece, neutrální štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 53,40/Kč 1390,-

30.237X Result | R237X
Bunda „Black Compass“
100% polyester, dvouvrstvé rukávy, vnější: 
100% polyester, vnitřní: 100% polyesterové
mikrovlákno
Větru a voděodolná, polstrovaný stojáček, zip s
ochranou brady, kontrastní kapsy na zip, měkké 
manžety, poutko, polstrovaná a soft shellová
kombinace, polstrované prošívané tělo, soft -
shellové rukávy vhodné pro potisk, přístup pro
branding
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 41,10/Kč 1070,-

30.238X Result | R238X
Vesta „Black Compass“
100% polyester
Větru a voděodolná, polstrovaný stojáček, zip s
ochranou brady, kontrastní kapsy na zip, měkké 
manžety, poutko, polstrovaná a soft shellová
kombinace, polstrované prošívané tělo, přístup
pro branding
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 35,80/Kč 930,-

30.409X Result | R409X
Bunda „Ultrasonic“
vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100%
polyester, podšívka: 100% polyester
Voděodolná, větruvzdorná, stojáček, postranní 
kapsy na zip, vnitřní kapsa, vnitřní manžety, 
otevřený lem, bezešvé prošívané polstrování s 
ultrasonic vzorem, neutrální štítek, delší projmutý
střih\r
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 63,-/Kč 1640,-

30.093X Result | R093X
Tahátko na zip
polyurethan a polyester
Černá šňůra, vhodná pro každý zip Result výrob-
ku, dodává se celé balení (1 balení = 10 kusů)
onesize

1000 100 € 3,50/Kč 90,-
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black
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303030303030.2. 31M 
ReResusult | R231M

330303030303030.2.2222233133 FF
ReReResususultltltlll  | R231F

300.4.4406060606XX X X
Reeesusultlt || RRRR404040406X6XXX

30.230F Reesus lt
Core | R230F

300.2.2.2.2.2...23330303 MMMMMM ReReReReRRR susususultltttttllt 
CoCoCoCoCoCoCorerereererere ||||| RRRR232332330MMMM0M0MM

3030.22424J Resultt
R224JY

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeitcrimped Yarn Stretch 

te Bedrubez elastanu pro dob-
crimped Yarn Stretch 
crimped Yarn Stretchr r r r

rou možnost potisku
te Bedruckbarkei
te Bedruckbarkhne Elasthan für
h e Elasthan f
hne Elasthan für

Eh e Elasthan f
rimped Yarn Stret
rimped Yarn Stre
rimped Yarn Stret
rohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für

gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbark

e Bgrou možnost potisku
rgute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit d nim softshell

Denim Soft shell
Denim Soft shell
Denim Soft shell
Denim Soft shell
Denim Soft shell
Denim Soft shel
Denim Soft shell
Denim Soft shel
Denim Soft shel
Denim Soft shel
Denim Soft shel

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

Pánská dvouvrstvá soft shellová bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s ochranou na 
bradu, postranní kapsy, ozdobné prošití, speciální struktura 
příze bez elastanu pro dobrou pružnost a potiskovatelnost,
vodoodpudivý a prodyšný materiál, který je odolný proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5  € 25,90/Kč 675,-

Dámská dvouvrstvá soft shellová bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s ochranou na 
bradu, postranní kapsy, ozdobné prošití, speciální struktura 
příze bez elastanu pro dobrou pružnost a potiskovatelnost,
vodoodpudivý a prodyšný materiál, který je odolný proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 25,90/Kč 675,-

Denim 3-vrstvá Soft shell bunda
Vnější materiál: 60% bavlna/40% polyester, střední vrstva:
nepromokavá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), odolná proti větru, TPU membrána, uvnitř: 100%
polyester microfl eece
Ochrana brady, zip na přední straně a na bočních kapsách ve
vzhledu antik, dekorativní švy, pletené pásky na rukávech a 
lemu, bez etikety, velmi strečový materiál, „stone washed“ pro 
robustní vintage look (barevná odchylka možná díky praní)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 63,90/Kč 1660,-

30.230F 
Result Core | R230F
3 vrstvá dámská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř mikrofl eece
8.000 mm vodního sloupce, prodyšnost
(1.000g/m²/24h), větruodolný, odnímatelná ka-
puce, YKK zip chránič proti větru, 2 boční kapsy, 
1 vnitřní kapsa, vypasovaný střih, prodloužená
záda, label k odstřihnutí
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 46,60/Kč 1210,-

30.230M 
Result Core | R230M
3 vrstvá pánská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrá-
na, uvnitř mikrofl eece
8.000 mm vodního sloupce, prodyšnost (1000g/
m²/24h), větruodolný, odnímatelná kapuce, YKK
zip chránič proti větru, 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsa, vypasovaný střih, prodloužená záda, label
k odstřihnutí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 46,60/Kč 1210,-

30.224J Result | R224JY
Dětská soft shellová bunda s kapucí
320g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
elastan, prostřední vrstva: TPU membána, vnitřní 
vrstva: 100% mikrofl eece polyester
2 boční kapsy, prodlouženou zadní část, refl exní 
prvky a přední zip s ochranou na bradu, z pro-
dyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
  XS          S          M          L          XL        XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

10 5  € 27,20/Kč 705,-

washed black

washed blue

black/grey vivid green/
black red/black navy/royal black/grey vivid green/

black red/black navy/royal

black/grey

vivid green/
black

red/black

purple/grey

royal/navy

navy/royal

white/black black/black black/orange charcoal/
black

vivid green/
black yellow/black red/black purple/black navy/navy navy/royal
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30.232M
ReR sultl  | RRR23232333232M2M2M2MMM

33330.232F
ReReRReessus lt | R232F

333303033 .2.2050555XXXX 
ReResusultlt CCCorre e e || R2R20055XXXXXXX

30.220606X X
ReReReReR susuususuultlttltlt CCCoro ee |||| R2RR20606XXXXX

30.189X 
Result | R189X9X9X9XX

B druckbarkeitimped Yarn Stretch
bez elastanu pro dob-
crimped Yarn Stretch 
crimped Yarn Stretch

ohne Elasthan für 
ne Elasthan für 
ne Elasthan für n für 

rou mte Bedruckbarkeithne Elasthan für
hne Elasthan für
h e Elasthan f
hne Elasthan für

Eh e Elasthan f
rrrrohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für

gute Bedruckbark
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbark

e Bgrorgute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeit

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

30.232M 
Result | R232M
Pánská soft shellová vesta
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez
elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný 
proti větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 21,90/Kč 570,-

30.232F 
Result | R232F
Dámská dvouvrstvá soft shellová
vesta
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez
elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný 
proti větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 21,90/Kč 570,-

Větrová bunda
vnější vrstva: 190T polyester StormDri s 2000 TPU vrstvou,
prostřední vrstva: 70g/m² prodyšná podšívka
2 přední kapsy na zip, podlepené švy a skrytou kapuci v límci,
na rukávech jsou elastické manžety, kapuce a spodní lem se
dá nastavit pomocí stahovacích šňůrek, díky své lehkosti dá
bez problémů složit, z prodyšného materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě (2,000 mm), bunda je vhodná především na
sport a volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL

25 5  € 21,60/Kč 560,-

Bunda
vnější vrstva: 190T polyester StormDri, vnitřní vrstva: 130g/
m² polyester, podšívka rukávů: 100% polyester
2 přední kapsy na zip, vysoký stojáček, podlepené švy a
kapuci skrytou v límci, na rukávech jsou elastické manžety,
má prodlouženou délku, vyrobena z materiálu, který je odolný 
vůči větru a vodě (2,000 mm), vhodná především na sport a
volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 30,30/Kč 790,-

Nepromokavá bunda
100% nylon
se stojáčkem, skrytou kapuci, kontrastní zip a podlepené
švy, na konci rukávů jsou elastické manžety, z prodyšného
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (3.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 28,-/Kč 730,-

black/black

black/orange

vivid green/
black

yellow/black

red/black

purple/black

navy/royal

white/black

black/black

black/orange

vivid green/
black

yellow/black

red/black

purple/black

navy/royal

black

red

navy

black

steel grey

red

navy

black/orange

fennel/pink

lime/royal

raspberry/lime

royal/lime

navy/lime
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3030303030303 .11.11. 222222222222 FFF FFF
ReReReReReeesult |||| RRR122F2F2FF2F2

33303 .1.11121221FF
ReReReResuult | RRRR12121212121F1F1F1F1

30.12121X X 
RResult | RR12122211M1M111

303000.1.1.1.1. 19199X X X 
ReReReeesussususultltlttltt |||| R1111119X99X9XX99

30.120XX XX
RRRReR sult | RRRR120X

30.12323232333332 X X 
RReReReReR sususus ltltlt ||| RR12121233X3X3X3X

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

Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
320/m², 93% polyester, 7% elastan, vnitřní vrstva: 100% 
polyester mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu a YKK zip, ve spodní 
části je ozdobné gumové logo, z prodyšného materiálu
(1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000mm), díky svému pohodlnému střihu se hodí především
na sport a volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 51,90/Kč 1350,-

3 vrstvá dámská soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, uvnitř 
mikrofl eece
voděodolnost 8.000mm vodního sloupce, prodyšnost
(1.000g/m²/24h), větruodolý, YKK zip podložený-vě-
truodolný, 2 boční kapsy na zip, 2 velké vnitřní kapsy, 1
náprsní kapsa, 1 kapsička na telefon, v zádech zip pro snadný
branding, vypasovaný střih, sedlo na zádech a v oblasti břicha,
prodloužený zadní díl, etiketa k odstřižení
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 45,50/Kč 1185,-

Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu, 2 vnitřní kapsy, kapsu na
mobil a YKK zip, ve spodní části je ozdobné gumové logo, z
prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000mm), díky svému pohodlnému střihu
se hodí především na sport a volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL**
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 45,50/Kč 1185,-

3 vrstvá soft shellová bunda „Blade“
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip, kapsu na rukávu, YKK
zip a vnitřní kapsu na mobil, v podpaží jsou síťované větrací 
panely na zip, z prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 55,90/Kč 1455,-

3 vrstvá soft shellová bunda
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
stojáček a YKK zip, v podpaží jsou síťované větrací panely na
zip, vyrobena z prodyšného materiálu (3.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 49,80/Kč 1295,-

Soft shellová vesta
320g/m², 93% polyester, 7% elastan
2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu, YKK zip a dekorativní 
panely v kontrastní barvě. Spodní lem se dá stáhnout pomocí 
šňůrek. Ve spodní části je ozdobné gumové logo. vyrobena z 
prodyšného materiálu (1, 000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8,000 mm)
S – M – L – XL – XXL

10 5  € 36,80/Kč 955,-

black

red

navy

black

grey

bottle green

red

azure

navy

black* **

grey

workguard 
grey* **

red*

azure

navy* **
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pppppp gg yyyyyyypale grey
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30.128F 
Result | R128F

33030303030.1.1.122828222 M M
ReRessusususus ltltltltltlt || RR11228MM

30.131F 
Result | R131F

303333 .133311M M
ReReRR susss lt | RRRR13131MM

3030303030.1.1.1.1.113232323232MMMMMMM
ReReReReResususususultltltltltl ||||| RRRRRR1313131313131 2M2M2M2M2M2

300.13232F F
ReResusultt | RR13111 2F2FFF2F

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

30.128F Result | R128F
Dámská 2 vrstvá soft shellová bunda
210g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
spandex, vnitřní vrstva: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a po celé své
délce zip, ve spodní části je dekorativní gumové
logo, na rukávech jsou nastavitelné manžety na
suchý zip, z prodyšného materiálu (1.000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 34,60/Kč 900,-

30.128M Result | R128M
Pánská 2 vrstvá soft shellová bunda
210g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
spandex, vnitřní vrstva: 100% polyester
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip, náprsní 
kapsu a po celé své délce zip, na rukávech jsou 
nastavitelné manžety na suchý zip, z prodyšného
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě, je vhodná především na volný
čas
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 34,60/Kč 900,-

30.131F Result | R131F
Dámská soft shellová bunda „Osaka“
vnější vrstva: 370g/m², 97% polyester, 3%
elastan, vnitřní vrstva: polyester
stojáček a 2 boční kapsy na zip, na rukávech 
jsou dekorativní prošívané panely, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (7.000mm)
XS – S – M – L – XL

10 5 € 39,-/Kč 1015,-

30.131M Result | R131M
Pánská soft shellová bunda „Osaka“
vnější vrstva: 370g/m², 97% polyester, 3%
elastan, vnitřní vrstva: polyester
stojáček a 2 boční kapsy na zip, na rukávech 
jsou dekorativní prošívané panely, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (7.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 39,-/Kč 1015,-

30.132M Result | R132M
Pánské soft shellové kalhoty
300g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
elastan, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, kapsu na stehně a elastický pas
s poutky, zapínají se na zip a patentek, spodní 
část se dá po straně rozepnout, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (5.000mm), materiál je rych-
leschnoucí a proto jsou kalhoty vhodné na sport 
a volný čas
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 59,90/Kč 1555,-

30.132F Result | R132F
Dámské soft shellové kalhoty
300g/m², vnější vrstva: 93% polyester, 7%
elastan, vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy, kapsu na stehně a elastický pas
s poutky, zapínají se na zip a patentek, spodní 
část, se dá po straně rozepnout, z prodyšného
materiálu (3.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru
XS – S – M – L – XL

10 5 € 59,90/Kč 1555,-

black

silver grey

red

navy

black

silver grey

red

navy

black

forest green

red
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black

forest green
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black black
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30303030303 .233M 
Resssult Core | R233333333333 MM

30.23333 J
Result CCCCoro e | RR2RRR 33333JY

30.194MMMM
Result Urbbbbbbbbanananan ||| RR1919191991994M4M4M4M

3030330.1.194949494FF
ReReRResusususultltltlt UUUUrbrbrbanan || RRRRRRR191991994F4F4F4FFF

3000..4.4010111111XXXX 
ReResuuuusulltlttlltltt UUUUUUUrbrbanan || RR40401X1X

30333 .44444403003030303XX XXX X
ReRRRessusus ltlttt UUUUUUrrbrrbbananannn | R403X

KContrast Lining
KK

kontrastníFFtrast Linitrast LiniFF
podšívkak trastníFutter inFutter inFutter inFutter in
trast Lint ast LinstFutter in Futter inFutter in Futter inFutter inFutter ini

Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
KontrastfarbeContrast LiningL
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe

podšívkaodšívkontrastfarontrastfarntrastfarntrastfarontrastfartrastfarontrastfartfntrastfarntrastfarf

KContrast Lining
Kontrastfarbe
KontrastfarbekontrastníFFtrast Linitrast LiniFF

podšívkaast Linsttter iner itteek trastníFutter inFutter inFutter inFutter in
trast Lint ast LinFutter in Futter inFutter in Futter inFutter inFutter ini

Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbeg
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe

podšívkaodšívkontrastfarontrastfarntrastfarntrastfarontrastfartrastfarontrastfartfntrastfarntrastfarf
KontrastfarbeContrast LiningkontrastníF tter inn

trast Linitrast Lini
podšívkantrastfarntrastfa

tter iner itteFutter inFutter inFutter inFutter inFutter in Futter inFutter in Futter inFutter inFutter ini

KKontrastfarbe
KontrastfarbeCCKontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe
Kontrastfarbe

ontrastfarontrastfarntrastfarntrastfarontrastfartrastfarontrastfartfntrastfarntrastfarf

e
n2 variations to wear

2 varianty nošení
n2 variations to wea

2 variations to wea2 verschiedene 
verschiederschieden

T agevarianten
T agevarianten

gevarianten
gevarianten2 verschiedene

2 verschiedene
2 verschiedene
2 verschiedene

vers2 verschiedene
2 verschiedene 

verschiederschieden
2 verschiedene

erschieden

Tragevariant
Tragevarianten
Tragevarianten
Tragevarianten

gevariante
TragevariantenrvvTragevarianten
Tragevarianten
T gevarianten
T gevarianten
Tragevariant
TT

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

30.233M 
Result Core | R233M
Prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/
m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrast-
ní barvě, 2 boční kapsy na zip, přístup pro bran-
ding přes vnitřní zip, neutrální velikostní label,
kontrastní podšívka, refl exní prvky na bocích
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 41,20/Kč 1070,-

30.233J 
Result Core | R233JY
Dětská prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/
m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrast-
ní barvě, 2 boční kapsy na zip, přístup pro bran-
ding přes vnitřní zip, neutrální velikostní label,
kontrastní podšívka, refl exní prvky na bocích
XXS     XS        S          M         L          XL      XXL
86/92  98/104  110/116  122/128  134/140  146/152  158/164

20 5 € 30,30/Kč 790,-

30.194M 
Result Urban | R194M
Pánská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
20D nylon, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kapuce s nastavitelnými
šňůrkami, podšívka a zipy v kontrastní barvě,
elastické manžety na rukávech, módní prošití,
vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 59,90/Kč 1555,-

30.194F 
Result Urban | R194F
Dámská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
20D nylon, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kapuce s nastavitelnými
šňůrkami, podšívka a zipy v kontrastní barvě,
elastické manžety na rukávech, módní prošití,
vhodná pro celoroční nošení
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 59,90/Kč 1555,-

30.401X 
Result Urban | R401X
Prošívaná bunda
250g/m², vně: 100% 20D nylon s AC povrchem, 
podšívka: 100% 20D nylon, vatování: 250g
100% polyester
stojací límec s kapucí skrytou v límci, prošívání 
káro, boční vsadky s poštepováním, kontrastní 
podšívka a zipy, elastické mažety rukávů, 2 boční 
kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, neutrální label za 
krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 63,-/Kč 1640,-

30.403X 
Result Urban | R403X
Prošívaná bunda „west“ styl
250g/m², vně/podšívka: 100% 20D nylon,
vatování: 250g 100% fake down polyester
bunda ve „west“ stylu, přední vsadka s kapucí 
odepínací na zip, boční kapsy na zip, vnitřní 
kapsa, úpletový lem rukávů a okraje bundy, 
neutrální label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 63,-/Kč 1640,-

black

black*
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30.20909090 MMM
Result CCCororore eeee ee |||| RRR2R2R2090 MMM

3030.2.209099999FF
ReeR susultlt CCCCororee || R2R2R209090909099FFF

303003 1.11929292FFF 
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.209M Result Core | R209M
3-vrstvá soft shellová bunda
290g/m², 290g/m², 100% polyester, prostřední vrstva: TPU, 
vnitřní vrstva: mikrofl eece
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip a po celé své délce zip,
z prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (5.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 32,50/Kč 845,-

30.209F Result Core | R209F
Dámská 3-vrstvá soft shellová bunda
290g/m², 100% polyester, prostřední vrstva: TPU, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece membrána
se stojáčkem má 2 boční kapsy na zip a po celé své délce zip,
z prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (5.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 32,50/Kč 845,-

30.192F Result Urban | R192F
Dámská prošívaná bunda „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 100% 500g polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a vnitřní 
náprsní kapsu, na rukávech jsou elastické manžety, mírně
vypasovaná, vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru 
a vodě
XS – S – M – L – XL

10 5 € 51,-/Kč 1325,-

30.192M Result Urban | R192M
Pánská prošívaná bunda „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100% polyester, 
výplň: 100% 500g polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a vnitřní 
náprsní kapsu, na rukávech jsou elastické manžety, vyrobena z 
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 51,-/Kč 1325,-

30.193M Result Urban | R193M
Pánská prošívaná vesta „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester
Taff eta®, výplň: 300g/m² 100% polyester
stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a vnitřní 
náprsní kapsu, vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL – XXL

10 5 € 37,80/Kč 985,-

30.193F Result Urban | R193F
Dámská prošívaná vesta „Ice Bird“
vnější vrstva: 100% polyester 50D, podšívka: 100% polyester
Taff eta®, výplň: 220g/m² 100% polyester
má stojáček s ochranou na bradu, 2 přední kapsy na zip a
vnitřní náprsní kapsu, mírně vypasovaná, vyrobena z materiálu, 
který je odolný vůči větru a vodě
XS – S – M – L – XL

10 5 € 34,60/Kč 900,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Bunda 3 v 1 „Aspen“
vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 280g/m², 100% 
polyester mikrofl eece
odnímatelnou kapuci, 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsa na
zip a podlepené švy, na rukávech jsou nastavitelné manžety
na suchý zip, vnitřní mikina je vyrobena z mikrofl eecu a dá 
se odepnout pomocí zipu, z prodyšného materiálu (3.000g/
m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě (3.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 109,90/Kč 2855,-

Bunda 3 v 1 „Alaska“
140g/m², 100% polyester, StormDri polyester s PVC vrstvou,
podšívka: 190T Nylon Taff eta®, vnitřní vrstva: 280g/m²,
fl eece, 100% polyester
podlepené švy skryté v límci, zateplená kapuce, na rukávech 
nastavitelné elastické manžety na suchý zip, vnitřní bunda s
2 velkými kapsami a 1 vnitřní kapsa na mobil, vnitřní bunda
se dá odepnout pomocí zipu a patentů, poutka na sluchátka,
stahovací lem, voděodolná (3.000mm vodního sloupce),
větruvzdorná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 73,90/Kč 1920,-

Bunda 3 v 1 „Zip & Clip“
vnější vrstva: 230g/m² StormDri polyester s PVC vrstvou,
podšívka: polyester, vrchní část a rukávy: 190T Nylon Taff eta®,
vnitřní bunda: 280g/m² fl eece, 100% polyester
2 boční kapsy, dvoucestný zip a dvojitě prošité podlepené
švy, na rukávech jsou elastické nastavitelné manžety na suchý 
zip, kapuce je skrytá v límci a dá se stahovat pomocí šňůrek, 
vnitřní bunda se dá díky zipu a patentům odepnout, odolná
vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5  € 69,90/Kč 1815,-

Vesta
210T polyester, vnitřní vrstva: 100% polyester
se stojáčkem má 2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsu, po celé
své délce zip s vnitřní klopou, z lehkého rychleschnoucího
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 26,20/Kč 680,-

Vesta
180g/m², vnější vrstva: polyester s PVC vrstvou, vnitřní 
vrstva: polyester, podšívka: 190T Taff eta®
se stojáčkem má 2 přední kapsy, náprsní kapsu, kapsu na
mobil a vnitřní kapsu, po celé své délce zip s légou na patenty,
zadní část vesty je prodloužená, dvojitě prošitá a je vyrobena 
z příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 34,60/Kč 900,-

Zimní parka
vnější vrstva: 100% Storm-Dri TPU polyester, vnitřní vrstva:
100% polyester
2 přední kapsy na zip, vnitřní kapsu, refl exní prvky, podlepené
švy a skrytou kapuci v límci, na rukávech jsou nastavitelné
manžety na suchý zip, vnitřek je vyroben z příjemného teplého 
fl eecu, spodní lem se dá nastavit pomocí stahovací šňůrky,
bunda má prodlouženou délku a je vyrobena z materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 43,40/Kč 1130,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

30.314X Result Work-Guard | R314X
Bunda „Elevator“
Vnější materiál: 100% nylon, výplň: 100% polyester, podšív-
ka: 100% polyester 380g/m², 100% polyester
Prodyšná, rychle schnoucí, kontrastní pásek kolem krku, 
ochrana brady, YKK zip s vyměnitelným barevným přívěskem, 
vnitřní kapsy a boční kapsy se zipem, manžety na rukávech a
lemu, výplň těla umělé peří, bez etikety, anatomický střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5 € 47,60/Kč 1240,-

30.404X Result Urban | R404X
Vesta maskáč
200g/m², Vně/podšívka/vatování: 100% Polyester
vysoký límec s chráničem brady, kapuce, černé vsadky na 
bocích a zádech, léga na ochranu proti větru uvnitř, 2 boční a
1 náprsní kapsa na zip
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 47,60/Kč 1240,-

30.400M Result | R400M
Pánská bunda 3v1
280g/m², vně 100% polyester ripstop, podšívka: 100%
polyester, uvnitř: 2-vrstvý soft shell 280g/m², 100% polyester
vnější bunda prodyšnosti (3.000g/m²/24h), vodní sloupec
(3.000mm), větruodolná, vypasovaný střih, zateplený stojací 
límec, label k odstřižení, odnímatelná zateplená kapuce s
refl exní šňůrkou, dvoucestný zip, s légou a suchým zipem,
boční kapsy i náprsní kapsa na zip, elastická manžeta rukávu
se suchým zipem, stahovatelný okraj bundy, vnitřní soft shell
bunda vodě i větru odolná, prodyšná, 2 boční kapsy, 1 vnitřní 
kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

8 4 € 105,90/Kč 2755,-

30.400F Result | R400F
Dámská bunda 3v1
280g/m², vně 100% polyester ripstop, podšívka: 100%
polyester, uvnitř: 2-vrstvý soft shell 280g/m², 100% polyester
vnější bunda prodyšnosti (3.000g/m²/24h), vodní sloupec
(3.000 mm), větruodolná, vypasovaný střih, zateplený stojací 
límec, label k odstřižení, odnímatelná zateplená kapuce s
refl exní šňůrkou, dvoucestný zip, s légou a suchým zipem,
boční kapsy i náprsní kapsa na zip, elastická manžeta rukávu
se suchým zipem, stahovatelný okraj bundy, vnitřní soft shell
bunda vodě i větru odolná, s 2 bočními a 1 vnitřní kapsou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

8 4 € 101,90/Kč 2650,-

10.510M Russell | 510M
Pánská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% nylon
s kapucí,kapsy na zip, raglánové rukávy, materiál s TPU vrst-
vou, který je prodyšný (2.000g/m²/24h) a odolný vůči větru
a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 78,55/Kč 2040,-

10.510F Russell | 510F
Dámská bunda Hydra Plus 2000
190g/m², 100% nylon
s kapucí, kapsy na zip, raglánové rukávy, materiál s TPU vrst-
vou, který je prodyšný (2 000g/m²/24h) a odolný vůči větru
a vodě (2 000 mm).
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 78,55/Kč 2040,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

10.410M Russell | 410M
Pánská bionic soft shell bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregnovaný Bionic-
-Finish® Eco, soft shellová bunda třívrstvá, podšívka: Jersey s
voštinovou strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (5.000g/
m² za 24h), větruvzdorná, stojáček s ochranou proti větru,
bezešvá oblast ramen, kontrastní zipy, ochrana zipů na límci,
boční zapuštěné kapsy se zipem, skryté kapsy se zipem na 
hrudníku a na rukávech, nastavitelné ukončení rukávů s
uzávěry a patkou na suchý zip, nastavitelná šířka lemu, přístup
k zušlechtění v podšívce, bez fl uoru a PFC, padnoucí tvar
zvýrazňující siluetu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 78,80/Kč 2050,-

10.410F Russell | 410F
Dámská bionic soft shell bunda
320g/m², 94% polyester, 6% elastan impregnovaný Bionic-
-Finish® Eco, soft shellová bunda třívrstvá, podšívka: Jersey s
voštinovou strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (5.000g/
m² za 24h), větruvzdorná, stojáček s ochranou proti větru,
bezešvá oblast ramen, kontrastní zipy, ochrana zipů na límci,
boční zapuštěné kapsy se zipem, skryté kapsy se zipem na 
hrudníku a na rukávech, nastavitelné ukončení rukávů s
uzávěry a patkou na suchý zip, nastavitelná šířka lemu, přístup
k zušlechtění v podšívce, bez fl uoru a PFC, padnoucí tvar
zvýrazňující siluetu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 78,80/Kč 2050,-

10.140M Russell | 140M
Pánská 3 vrstvá soft shellová bunda
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
vnitřní podšívka, reverzní zipy, náprsní kapsa, boční kapsy, zip
s ochranou na bradu po celé délce, prodyšný materiál odolný
vůči větru a vodě (5.000 mm), lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 68,50/Kč 1780,-

10.140F Russell | 140F
Dámská 3 vrstvá soft shellová bunda
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
vnitřní podšívka, reverzní zipy, náprsní kapsa, boční kapsy, zip
s ochranou na bradu po celé délce, prodyšný materiál odolný
vůči větru a vodě (5.000 mm), lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

12 1 € 68,50/Kč 1780,-

10.141M Russell | 141M
Pánská 3 vrstvá soft shellová vesta
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
vnitřní podšívka, reverzní zipy, náprsní kapsu, boční kapsy a
po celé své délce zip s ochranou na bradu. Prodyšný materiál
odolný vůči větru a vodě (5.000mm). Doporučujeme prát na
40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 61,35/Kč 1595,-

10.141F Russell | 141F
Dámská 3 vrstvá soft shellová vesta
340g/m², 92% polyester, 8% elastan, 3 vrstvý soft shell
má vnitřní podšívku, reverzní zipy, náprsní kapsu, boční kapsy
a po celé své délce zip s ochranou na bradu. Prodyšný materiál
odolný vůči větru a vodě (5.000mm). Doporučujeme prát na
40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 61,35/Kč 1595,-
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mungsaktivig
DeDsere Atmungsaktivität
sere Atmungsaktivität
sere Atmungsaktivität
sere Atmungsaktivität

e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv

hne Membran für bes-
no Membrane for higher 

Membrane for higher
ohne Membran für bes-

hne Membran für bes-

Degree of Breathability
sere Atmungsaktivität

re Atmungsaktivitäto Membrane for high
o Membrane for high
hne Membran für bes

Membran für b
hne Membran für be

of Br
fü bes-f

nnohne Membran für bes-
ohne Membran für bes-
ohne Membran für bes-
ohne Membran für bes-

hne Membran für bes
hne Membran für bes
hne Membran für bes
hne Membran für bes
hne Membran für bes
hne Membran für bes
hne Membran für bes

Degree of Breathability
Degree of Breat
sere Atmungsaktivität
sere Atmungsaktivität
sere Atmungsaktivität
sere Atmungsaktivität

of Bree Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv
e Atmungsaktiv

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

10.520M Russell | 520M
Pánská sportovní soft shellová bunda 5000
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní 
vrstva: 100% pletený polyester
bunda s kapsami, materiál (5.000g/m²/24 h),
který je odolný vůči větru a vodě (5.000mm).
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 100,20/Kč 2605,-

10.520F Russell | 520F
Dámská sportovní soft shellová bunda 5000
250g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní 
vrstva: 100% pletený polyester
bunda s kapsami, prodyšný materiál (5.000g/
m²/24 h), který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm).
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 100,20/Kč 2605,-

10.040F Russell | 040F
Dámská 2 vrstvá soft shellová bunda
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost,
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 50,-/Kč 1300,-

10.040M Russell | 040M
Pánská 2 vrstvá soft shellová bunda
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost,
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 50,-/Kč 1300,-

10.041F Russell | 041F
Dámská soft shellová vesta
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost,
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 46,20/Kč 1200,-

10.041M Russell | 041M
Pánská soft shellová vesta
315g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip a vstup pro mp3 sluchátka,
soft shell bez membrány, vyšší prodyšnost,
voděodolný, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 46,20/Kč 1200,-
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2555.2.2000000
SOL'SSSSS || Suuurf

225222 .2303000000 
SOLLL'LLL S S || SSSSuS rf Kiddddssss

2525.166111188888
SOSOOSOL'L'S S | | SShShShhiftiftiii  

25.11161699
SOL'S | ShShororee

252222 .11171
SOOOSOL'L'SS S | Skatatee

2555.446060000
SOL'''S | | MiMiststrarararall

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

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

Větrová bunda unisex
100% 210T nylon
elastické manžety, stahovací spodní lem a stahovací šňůrku v
límečku, z voděodolného materiálu
S – M – L – XL – XXL

50 5  € 13,75/Kč 360,-

Dětská větrová bunda
100% 210T nylon
elastické manžety, stahovací spodní lem a stahovací šňůrku v
límečku, z voděodolného materiálu
  5-6       7-8      9-11   15-16   12-14

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

50 5  € 13,75/Kč 360,-

Větrovka
100% polyester 210T
Límec s kapucí, kapuce a spodní lem se stahovcí šňůrkou, dvě
kapsy na zip, elastické manžety, prodyšné, voděodolné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 11,95/Kč 310,-

Větrová bunda unisex
100% nylon, 210T
raglánové rukávy, přední kontrastní zip a boční kapsy, na 
spodním lemu, kapuci a rukávech jsou elastické žebrované
manžety, dá se snadno složit
XS – S – M – L – XL – XXL

50 5  € 23,50/Kč 610,-

Zateplená větrová bunda unisex
vnější vrstva: 100% nylon, podšívka - síťovina: 100%
polyester
2 boční kapsy na zip, elastické manžety a kontrastní zipy, 
spodní lem se dá stáhnout pomocí šňůrek
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5  € 46,80/Kč 1215,-

Pánská větrová bunda s podšívkou
100% 210T nylon, vnitřní vrstva: 100% polyester, žerzej
větrací otvory, několik kapes a boční rozparky, které se dají 
stáhnout pomocí šňůrky se zarážkami, na rukávech jsou
elastické manžety, kapuce je skrytá a dá se stáhnout pomocí 
šňůrek se zarážkami, z materiálu, který je odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL – XXL

30 5  € 38,15/Kč 990,-
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25.2.227575757 7 7
SOL'S S || RaRalplplphhh

25.6808808 111111
SOL'S |  RaRallllll ye WWomomomenen

25.66011
SSOL'S | Raalll ye Men

25.6802
SOL'S | Replayyy WWommennn

25255.6.6660602222
SOSOSOL''L S S | | ReReeeeeplay MMMMMenen

2525252 .6606033
SOOOLL'LL S | ReReplplayay Kids

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

Bunda unisex
Taslan, 100% nylon - PU úprava, podšívka: 100% polyester 
mesh
Vodoodpudivá, odolná proti větru, vnitřní strana límce a 
manžety žebrované s kontrastními proužky, žebrovaný lem, 2
boční kapsy, 1 vnitřní kapsa, Tear-Off  Label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,60/Kč 1235,-

Dámská soft shellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip a náprsní kapsu, z materiá-
lu, který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšněho materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 39,80/Kč 1035,-

Pánská soft shellová vesta
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
se stojáčkem, 2 boční kapsy na zip a náprsní kapsu, z materiá-
lu, který je odolný vůči větru a vodě, z prodyšněho materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 39,80/Kč 1035,-

Dámská soft shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a nastavitelnou kapuci.
Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip. z
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 61,75/Kč 1605,-

Pánská soft shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a nastavitelnou kapuci.
Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip, z
materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 61,75/Kč 1605,-

Dětská soft shellová bunda s kapucí
340g/m², 94% polyester, 6% elastan
2 boční kapsy na zip, náprsní kapsu a kapuci bez nastavitel-
ných šňůrek. Na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý
zip. z prodyšného materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(8,000 mm).
  6 Y       8 Y       10 Y      12 Y

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

10 1  € 44,40/Kč 1155,-
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25.4680 
SOL'S | Roxy

255.446666600 00 0 0
SOSOL'SSSS || Relaaaaxxxx

25.2888 
SOL'S | Race BW Wooomemememeeemenn

2525.2.228888888888 7777
SSOSOSOL'L'L SSS || RaRaRaRaRRRR cecece BBBW WW MeMeM nnn

25.1194 
SOL'S | Race Women

25255.1.119195
SOSOL'L'SSS || Race MMMMenenn

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

25.4680 
SOL'S | Roxy
Dámská soft shellová bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
2 boční kapsy na zip, nastavitel-
né Velcro manžety na rukávech,
prodyšný materiál (1.000g/m²/24
hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 46,95/Kč 1220,-

25.4660 
SOL'S | Relax
Pánská soft shellová bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní-
kapsa, nastavitelné Velcro manžety 
na rukávech, prodyšný materiál
(1.000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 46,95/Kč 1220,-

25.2888 SOL'S 
Race BW Women
Dámská soft shell vesta
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, uvnitř fl eece 100%
polyester
2 vrstvý soft shell materiál, voděo-
dolný, 2 boční kapsy na zip, delší 
záda, odnímatelná etiketa
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 23,30/Kč 605,-

25.2887 
SOL'S | Race BW Men
Pánská soft shell vesta
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, uvnitř fl eece 100%
polyester
2 vrstvý soft shell materiál, voděo-
dolný, 2 boční kapsy na zip, delší 
záda, odnímatelná etiketa
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 23,30/Kč 605,-

25.1194 
SOL'S | Race Women
Dámská soft shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
mírně zúžená, kvalitní zipy, stojáček,
2 boční kapsy na zip a nastavitelný
lem s elastickou šňůrkou, z příjem-
ného 2 vrstvého materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 29,70/Kč 775,-

25.1195 
SOL'S | Race Men
Pánská soft shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
kvalitní zipy, stojáček, 2 boční 
kapsy na zip a nastavitelný lem s 
elastickou šňůrkou, z příjemného 2
vrstvého materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 29,70/Kč 775,-
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2555.1616
SOLLLL'LL S | Rebebeeeelll

2525.1.16464666
SOL'L'S S | | VoVooolltlt

25.46811
SOL'S | Rocckck WWomomeen

255.4.44466666 1
SSSOSSS L'SSS S | Roccckc  Men

2525255.4.44.4400000000011
SOOL'L'L'L'SS S |||| WWWiWiWW nnnnerer

2555.4.4000022
SOLL'L'LL S S | | WaWarmrm

25222 .5900 
SOSOSOS LL'L S | Viperr

2525.3.3636300
SOOSOOOOL'L'S S | | WiWildd

UnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisexUnisex

Neoprene Sweat
Neopren Swoprén mikina
N opren SweatSwe
Neoprene Sweat
Neoprene Sweat
Neopren SNeoNeopNeo Swe
N opren SweatSweS tttt
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat

beidseitig tragbar
beidseitig tragbar

dseitig teitig tseeidseitig tragb
idseitig tragb

eidseitig tragb
idseitig tragb
dseitig trag
dseitig trag
dseitig trag
dseitig tragseitig tragseitig tragseitig trag

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

Stylová bunda Bomber
60g/m², vně: 100% nylon, voděodolná,
podšívka: 100% polyester, lehké vatování: 
100% polyester
stojací límec z žebrového úpletu, zip stříbrné 
barvy, kapsa na rukávu na zip, 2 boční kapsy
zapínání na druky, žebrový úplet lemu a
rukávů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 66,95/Kč 1740,-

Propínací mikina s kapucí
380g/m², 83% polyester, 13% viskóza, 4% 
elastan, neopren piqué
kapuce uvnitř v kontrastní barvě, šňůrka se 
zarážkou, velké našité kapsy, úpletové zakon-
čení rukávů a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 73,90/Kč 1920,-

Dámská zimní soft shellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
má odnímatelnou kapuci, 3 přední kapsy na
zip, kapsu na rukávu a vnitřní kapsu na zip,
na rukávech jsou nastavitelné manžety na
suchý zip s vnitřními elastickými manžetami,
má zateplenou polyesterovou podšívku, z 
prodyšného materiálu, který je odolný vůči 
větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 137,-/Kč 3565,-

Zimní soft shellová bunda
340g/m², 95% polyester, 5% elastan
3 přední kapsy na zip, kapsu na rukávu,
vnitřní kapsu na zip a síťované kapsy na suchý
zip, na rukávech jsou nastavitelné manžety na
suchý zip s vnitřními elastickými manžetami,
má zateplenou polyesterovou podšívku a
odnímatelnou kapuci, z prodyšného materiálu,
který je odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 137,-/Kč 3565,-

Oboustranná vesta unisex
100% 210T nylon polyester
2 vnější boční kapsy v kontrastních barvách a
fl eecovou podšívku
XS – S – M – L – XL – XXL

30 5 € 24,15/Kč 630,-

Prošívaná vesta
100% 210T nylon polyester
vně 100% voděodolný AC-vrstvený 210T ny-
lon, podšívka: 100%T polyester, vnitřní strana
tmavě šedá, vatování 220g/m² polyester
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 32,15/Kč 835,-

Zateplená vesta
100% polyester potažený TPU mikrovláknem,
podšívka: 190T nylon
s vysokým prošívaným stojáčkem, několik
kapes, elastické průramky a zip s légou na pa-
tenty, v kapse a límečku je díra pro sluchátka,
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL* – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 49,55/Kč 1290,-

Vesta s kapsami
65% polyester, 35% bavlna
9 kapes - včetně kapsy na mobil, podšívka je z 
jedné poloviny z nylonové síťoviny
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 31,65/Kč 825,-
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25.2014
SOL'S | Rocket MMMennn

252522 .2. 0115 5
SSOOSOLL'LL'S S || RoRoR ckckkket WWWWomomenen

25.117000
SOL'S | Riiidede WWomomomomen

252552 .1.11919199993333
SOSOLL'S S S || RiRiRiRRRidedededed MMMenenn

25.1621
SOL'S | Ray Women

25.1622200 0000
SOSOSOSOL'S | RRRaR y yyy MeMMM n

P řínDaunenDaunenDaunenDaunenDauneDauneauneaununeauneauneauneauneauneauneaune DaunenP říneeDaunenDaunenDaunenDaunenDaunenDauneDauneauneaununeauneauneauneauneauneauneaune

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

25.2014 
SOL'S | Rocket Men
Pánská prošívaná bunda
Vnější materiál: 100% polyester, PU úprava,
vnitřní podšívka: 100% polyester, výplň: 100%
polyester 80g/m²
Vodoodpudivá, odolná proti větru, 2 přední kapsy 
se zipem, 1 vnitřní kapsa se zipem, elastické
manžety, Tear-Off  Label, podlepené švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 72,45/Kč 1885,-

25.2015 
SOL'S | Rocket Women
Dámská prošívaná bunda
Vnější materiál: 100% polyester, PU úprava,
vnitřní podšívka: 100% polyester, výplň: 100%
polyester 80g/m²
Vodoodpudivá, odolná proti větru, 2 přední kapsy 
se zipem, 1 vnitřní kapsa se zipem, elastické
manžety, Tear-Off  Label, podlepené švy
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 72,45/Kč 1885,-

25.1170 
SOL'S | Ride Women
Dámská lehká prošívaná bunda
180g/m², vnější vrstva: 100% polyester, výplň: 
100% polyester, podšívka: 100% nylon
kontrastní zipy, vysoký stojáček a 2 přední kapsy
na zip
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 66,40/Kč 1725,-

25.1193 
SOL'S | Ride Men
Pánská lehká prošívaná bunda
180g/m², vnější vrstva: 100% polyester, výplň: 
100% polyester, podšívka: 100% nylon
má kontrastní zipy, vysoký stojáček a 2 boční 
kapsy na zip, z příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 66,40/Kč 1725,-

25.1621 
SOL'S | Ray Women
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester
290T, vatování: 90% prachového peří 10% peří,
vodoodpudivý materiál
vypasovaný střih, vysoký límec s kapucí, chránič
brady u zipu, elastická obruba kapuce, rukávů
a lemu bundy, 2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy s
lemem, složitelná do pytlíku se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 115,70/Kč 3010,-

25.1620 
SOL'S | Ray Men
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester
290T, vatování: 90% prachového peří 10% peří,
vodoodpudivý materiál
vysoký límec s kapucí, chránič brady u zipu, 
elastická obruba kapuce, rukávů a lemu bundy, 2
vnitřní kapsy, 2 boční kapsy s lemem, složitelná
do pytlíku se stahovací šňůrkou
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 115,70/Kč 3010,-
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05.55525252 0 0
Stedmmamaann || AcA tiveve BBBikikere  Jackek t

0505.5.535353 0 
StStedededmmam n | Active BBBBBikikerer Jacacckek ttt t Women

05.5200000 0
Stedman || AcAcAcA titititivevevv PPPaada dedddddd JaJackckckette

05.5300000 0 0 StStStedeedmamaman
Active Paadadddedeeddd JaJaJackckcket Wommenenenene

synthetic leather
tetická kůže

synthetic leather
synthetic leather

Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder

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

05.5250 
Stedman | Active 
Biker Jacket
Pánská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větryodolná, úzký 
stojáček s drukem, kovový zip (bez 
niklu), náprsní kapsa s kovovým
zipem (bez niklu), boční kapsy s ko-
vovým zipem (bez niklu), dvě vnitřní 
kapsy, ochrana proti větru s ozdob-
nými švy, sedlo a sedlové rukávy s
ozdobnými švy, poutko, boční švy
a boční ochrany, zip v podšívce zad
jako přístup k zušlechtění, zadní 
strana se středovým švem, chemické 
čištění
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 78,05/Kč 2030,-

05.5350 
Stedman | Active 
Biker Jacket Women
Dámská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větryodolná, kovový 
zip (bez niklu), boční kapsy s kovo-
vým zipem (bez niklu), dvě vnitřní 
kapsy, ochrana proti větru s ozdob-
nými švy, sedlo a sedlové rukávy s
ozdobnými švy, poutko, boční švy
a boční ochrany, zip v podšívce zad
jako přístup k zušlechtění, zadní 
strana se středovým švem střižena
jako kratší, chemické čištění
S – M – L – XL

10 1 € 78,05/Kč 2030,-

05.5200 
Stedman | Active 
Padded Jacket
Pánská prošívaná bunda
vnější vrstva a podšívka: 100%
nylon, výplň: 100% polyester
bunda se stojáčkem, kapuce v límci,
kontrastní zipy a 2 boční kapsy na 
zip, materiál odolný vůči větru a
vodě, malý neutrální label
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 70,60/Kč 1835,-

05.5300 
Stedman | Active 
Padded Jacket Women
Dámská prošívaná bunda
vnější vrstva a podšívka: 100%
nylon, výplň: 100% polyester
stojáček, kontrastní zipy, 2 boční 
kapsy na zip, vyrobena z lesklého 
nylonu, který je odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL

10 1 € 70,60/Kč 1835,-
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181 .960606000006 1111111
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18181818.9.9.9.9551515 00000
TeTeTeTee Jays | 99999515151511510

1188888.9.995151511111111
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18.9.. 5111114 4
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abgestepptes step

diamantový vzor
quilted pattern
quilted pattern
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmustermusterabgestepptes
abgestepptes 
abgestepptes
b steppttepptbgestepptebgestepptebgestepptebgestepptbgestepptbgestepptbgestepptgestepptgestepptgestepptgesteppt

quilted pattern
ilted pat

qRautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster

abgestepptes 
di mon

ilted pattern
diamantový vzor
quilted pattern
quilted pattern
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmustermusterabgestepptes
abgestepptes 
abgestepptes

di mondb steppttepptbgestepptebgestepptebgestepptebgestepptbgestepptbgestepptbgestepptgestepptgestepptgestepptgesteppt

quilted pattern
qRautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster

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

18.9600 Tee Jays | 9600
Pánská bunda „Newport“
100% polyester 300T, DuPont™ vatování
Sportovní měkká bunda, detaily z cordury, kovo-
vé zipy, 2 velké boční kapsy, vnitřní kapsa, našitá
náprsní kapsa, elastický lem bundy a rukávů,
přiléhavý střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 108,20/Kč 2815,-

18.9601 Tee Jays | 9601
Dámská bunda „Newport“
100% polyester 300T, DuPont™ vatování
Sportovní měkká bunda, detaily z cordury, kovo-
vé zipy, 2 velké boční kapsy, vnitřní kapsa, našitá
náprsní kapsa, elastický lem bundy a rukávů,
přiléhavý střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 108,20/Kč 2815,-

18.9510 Tee Jays | 9510
3 vrstvá soft shellová bunda
260g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TPU membránou
Pánská bunda se stojáčkem, má 2 vnitřní kapsy 
na zip, náprsní kapsu a YCC zipy. z prodyšného
materiálu (5.000g/m²/24h), který je odolný vůči
větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,70/Kč 1840,-

18.9511 Tee Jays | 9511
Dámská 3-vrstvá Soft shell bunda
95% polyester, 5% spandex s TPU membránou
Nepromokavá (vodní sloupec 8.000mm), prodyš-
ná (5.000g/m² za 24h), svařovaná nepromokavá
kapsa na levém rukávu, zip YCC, 2 boční kapsy
se zipem, stojáček s ochranou brady, přístup přes
zip na levé straně hrudníku, elastické manžety,
nastavitelný lem, lehce projmutá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,70/Kč 1840,-

18.9514 Tee Jays | 9514
Pánská soft shellová bunda s kapucí
260g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TPU membrána
2 boční kapsy na zip, vnitřní kapsu, YKK zipy
a kapsu na rukávu, na rukávech je nastavitelný
elastický lem, z prodyšného materiálu (5.000g/
m²/24h), který je odolný vůči větru a vodě
(8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,20/Kč 2165,-

18.9515 Tee Jays | 9515
Dámská 3-vrstvá Soft shell bunda s kapucí
3vrstvá tkanina, 95% polyester, 5% spandex s 
TPU membránou
Dvoubarevná bunda, nepromokavá (vodní 
sloupec 8.000 mm), prodyšná (5.000g/m² za
24h), náprsní kapsa, nastavitelná kapuce a lem,
zip YKK, vnitřní kapsa, 2 boční kapsy se zipem,
vysoký límec se šňůrkou, lehce projmutý střih
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 83,20/Kč 2165,-
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TeTTT e Jays | 9660

181 .9.9999661 
Teeee JJaayyysy  | 9661
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neue Größen 

eue Größeeue Größeeue Größeeue Größeeue Größeeue Größeeue Größe

ee hichichchältlichhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlich
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eue Größeeue Größeue Größeue Größ
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9610 
Tee Jays | 9610
Pánská Crossover bunda
vnější vrstva: 100% ribstop
polyester 400T se 100% pleteným
polyesterem, polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, s nastavitelnou kapucí 
a lemem, kvalitní reverzní zipy, dvě
velké přední kapsy, vnitřní kapsa,
elastické manžety, připravená pro 
vyšívku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 77,90/Kč 2025,-

18.9611 
Tee Jays | 9611
Dámská Crossover bunda
vnější vrstva: 100% ribstop
polyester 400T se 100% pleteným
polyesterem, polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, s nastavitelnou kapucí 
a lemem, kvalitní reverzní zipy, dvě
velké přední kapsy, vnitřní kapsa,
elastické manžety, připravená pro 
vyšívku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 77,90/Kč 2025,-

18.9624 
Tee Jays | 9624
Pánská Crossover vesta
100% polyester 300T, 95/5%
soft shell polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, kvalitní reverzní zipy,
dvě velké přední kapsy, vnitřní kap-
sa, elastické průramky, připravená
pro vyšívku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,70/Kč 1810,-

18.9625 
Tee Jays | 9625
Dámská Crossover vesta
100% polyester 300T, 95/5%
soft shell polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a 
větru odolná, kvalitní reverzní zipy,
dvě velké přední kapsy, vnitřní kap-
sa, elastické průramky, připravená
pro vyšívku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 69,70/Kč 1810,-

18.9660 
Tee Jays | 9660
Pánská prošívaná bunda 
Richmond
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,sto-
jací límec uvnitř kord, mosazný zip, 
2 boční kapsy na druky, na loktech
vsadka z kordu, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 88,15/Kč 2290,-

18.9661 
Tee Jays | 9661
Dámská prošívaná bunda
Richmond
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,sto-
jací límec uvnitř kord, mosazný zip, 
2 boční kapsy na druky, na loktech
vsadka z kordu, přístup pro branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 88,15/Kč 2290,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

18.9626 
Tee Jays | 9626
Pánská „crossover“ bunda
100% Polyester 300T, Soft shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
2 velké vnější kapsy, zapínání na zip,
vatování z PES, elastické lemy, vnitř-
ní kapsa, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 92,25/Kč 2400,-

18.9627 
Tee Jays | 9627
Dámská „crossover“ bunda
100% Polyester 300T, Soft shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
lehce propasovaný střih, 2 velké 
vnější kapsy, zapínání na zip, PES
vatování, elastické lemy, vnitřní 
kapsa, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 92,25/Kč 2400,-

18.9628 
Tee Jays | 9628
Pánská „crossover“ bunda s
kapucí
100% polyester 300T, soft shell: 
95% polyester, 5% spandex
přiléhavý střih, dvě velké vnější 
kapsy, vnitřní kapsy, vnější náprsní 
kapsa, CMZ zip, nastavitelná 
kapuce, vatovaná podšívka, elastické 
lemy, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 96,35/Kč 2505,-

18.9629 
Tee Jays | 9629
Dámská „crossover“ bunda s
kapucí
100% Polyester 300T, Soft shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
přiléhavý střih, dvě velké vnější 
kapsy, vnitřní kapsy, vnější náprsní 
kapsa, CMZ zip, nastavitelná 
kapuce, vatovaná podšívka, elastické 
lemy, vhodné pro výšivku
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 96,35/Kč 2505,-

18.9620 
Tee Jays | 9620
Pánská péřová bunda „Vancou-
ver“
vnější vrstva: 100% polyester 400T,
podšívka: 100% polyester, výplň: 
90% jemná peříčka, 10% peří
bunda se stojáčkem a 2 bočními
kapsami na zip, z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě, je vhodná
na celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 153,80/Kč 4000,-

18.9621 
Tee Jays | 9621
Dámská péřová bunda „Vancou-
ver“
vnější vrstva: 100% polyester 400T,
podšívka: 100% polyester, výplň: 
90% jemná peříčka, 10% peří
bunda se stojáčkem a 2 bočními
kapsami na zip, z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě, je vhodná
na celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 153,80/Kč 4000,-
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TeTeTeTeeeee JaJaJaJaysysysysys |||| 99999636363636333333

18888.99636366 
Tee JJJaJ ysys || 999996363633366 666

1818181818.996337 7 7
TeTeTeTeeeee JaJaJ ysysysys ||| 9996337

1818181811 .9.9.9964644442 2 22 22
TeTeTeTeT eeeeee JaJaaysysysys |||| 99999964646464644222222

188.9.99964666 333 3
Tee Jays | 999964433

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

18.9632 
Tee Jays | 9632
Pánská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy, odolná 
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,65/Kč 1760,-

18.9633 
Tee Jays | 9633
Dámská vesta „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná bunda, vnitřní 
kapsu a kvalitní přední zipy odolná
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,65/Kč 1760,-

18.9636 
Tee Jays | 9636
Pánská prošívaná bunda „Milano“
250g/m², vnější vrstva: 100%
polyester 300T, podšívka a výplň:
100% polyester
zateplená bunda, stojáček s knofl íč-
kem a 2 boční kapsy na patent, je 
vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,40/Kč 2560,-

18.9637 
Tee Jays | 9637
Dámská prošívaná bunda „Mi-
lano“
250g/m², vnější vrstva: 100%
polyester 300T, podšívka a výplň:
100% polyester
zateplená bunda, stojáček s knofl íč-
kem a 2 boční kapsy na patent, je 
vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 98,40/Kč 2560,-

18.9642 
Tee Jays | 9642
Pánská bunda „Sumit“
100% polyester
s odepínací kapucí, vnitřní kapsy,
YKK zipy, podlepené švy a elastické
manžety na rukávech, z prodyšného
materiálu (5.000g/m²/24h),
který je odolný vůči větru a vodě
(5.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 155,80/Kč 4050,-

18.9643 
Tee Jays | 9643
Dámská bunda „Sumit“
100% polyester
vnitřní kapsy, YKK zipy, podlepené
švy a elastické manžety na rukávech,
z prodyšného materiálu (5.000g/
m²/24h), který je odolný vůči větru
a vodě (5.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 155,80/Kč 4050,-
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18188.99.99636366 00
TeTeee JaJaysys ||| 99636300

1118.996363311
Tee JaJaysyss || 99966636 111

18.963636363444
Tee Jaaaaysysysy  | 9999963636366 44

1818.9.96363335555
TeTeTeeeeeee JaJaysysysys ||| 9999636 5

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

18.9630 
Tee Jays | 9630
Pánská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná, vnitřní kapsa,
kvalitní přední zipy, materiál odolný
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
– 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 89,-/Kč 2315,-

18.9631 
Tee Jays | 9631
Dámská bunda „Zepelin“
100% 300T polyester
lehce polstrovaná, vnitřní kapsa,
kvalitní přední zipy, materiál odolný
vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,-/Kč 2315,-

18.9634 
Tee Jays | 9634
Pánská bunda s kapucí „Zepelin“
100% 300T polyester
kvalitní přední zipy, vnitřní kapsa,
pevná kapuce, prodyšný materiál,
který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 94,30/Kč 2450,-

18.9635 
Tee Jays | 9635
Dámská bunda s kapucí „Zepelin“
100% 300T polyester
kvalitní přední zipy, vnitřní kapsa,
pevná kapuce, prodyšný materiál,
který je odolný vůči vodě a větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 94,30/Kč 2450,-
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Shirts, 
Business & 

Trousers

< Premier 39.0338 & 39.0238 – S. 245      ^ Tee Jays 18.1400, – S. 263

Top fakta:
1. Jedna z obsahově nejrozsáhlejších kategorií v katalogu, zde se nacházejí např. Košile, halenky, 

svetry, pletené bundy a vesty, kalhoty, kravaty, business oblečení a pásky.

2. Inovativní kategorie se 17% nových artiklů.

3. Více než třetina našich košilí a halenek je vyrobena z popelínu, 18% z twillu. 

4. Téměř pětina produktů obsahuje strečovou složku materiálu.

5. V této kategorii spadá 30% prodejů do velikosti L, 26% velikosti M a 5% nadměrných velikostí.



01.0558580 0 
B&C | LLoLoondndonon

0101010 .0. 55520 0
B&C CC || Miiilaanono ////wowomem nnn

01.0P21 B&B C 
Blackk Tie LSSSSL L /m/ en

01010101.0.0. P2P23 B&C&&&
BBlaccckk kkk kk TiT e LSLL L /w/wommenenen

01.0PP411
B&C | HHeritatageggee LSLSL //memenn

01.0P44433
B&C | Heritage LSL /womenB&C | Heririiitatage LSL /woomen

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

01.0580 B&C | London
Elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
dlouhý rukáv, vypasovaný střih, stejnobarevné knofl íčky (2
náhradní), bez náprsní kapsy a záhybů na zádech pro možnost
potisku nebo výšivky, možné prát na 40°
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 29,95/Kč 780,-

01.0520 B&C | Milano /women
Popelínová elastická košile s 3/4 rukávem
135g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dlouhý rukáv, vypasovaný střih, stejnobarevné knofl íčky (2
náhradní), bez náprsní kapsy a záhybů na zádech pro možnost
potisku nebo výšivky, možné prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 29,95/Kč 780,-

01.0P21 B&C | Black Tie LSL /men
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
zaoblený spodní lem, perleťové knofl íčky, límeček a čtvercové 
spodní výztuhy, na rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky 
(2 náhradní), delší střih, možnost nosit přes kalhoty
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 30,70/Kč 800,-

01.0P23 B&C | Black Tie LSL /women
Popelínová elastická košile s dlouhým rukávem
135g/m², 97% česaná bavlna, 3% elastan
měkký límeček, záševky na prsou, předním i zadním dílu,
zaoblený spodní lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na 
rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 30,70/Kč 800,-

01.0P41 B&C | Heritage LSL /men
Popelínová košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
měkký límeček, perleťové knofl íčky (2 náhradní), náprsní 
kapsa, zaoblený spodní lem, boční čtvercové výztuhy a dvojitě 
složené boční švy, na rukávech manžety s jedním knofl íčkem, 
módní střih díky záševkám na zádech
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 25,55/Kč 665,-

01.0P43 B&C | Heritage LSL /women
Popelínová košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
měkký dámsky límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní 
lem a perleťové knofl íčky (1 náhradní), na rukávech nastavi-
telné manžety se dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 25,55/Kč 665,-
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01.88589
B&C | DNM  ViVisis on /memeeennn

011.8668686 9
B&CC | DDNDND M Visiiiion ////woww men

01.0T81
B&C | Sharp LSLSSLSL LL /m/m/menenen

01.0T83
BB&C | Sharp LSL /w/w/w/womooo en

01.0T82
B&C | Sharp SSL /m/menen

01.0T84
B&C | Sharp SSL /women

Džínový twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill

Džínový twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill
Denim Twill

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

01.8589 B&C | DNM Vision /men
Pánská džínová keprová košile, dlouhý rukáv
100% bavlna, džínový kepr
rovný střih, cut-away límeček, vyztužený spodní lem, prošívání 
a knofl íčky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,10/Kč 885,-

01.8689 B&C | DNM Vision /women
Dámská džínová keprová košile, dlouhý rukáv
100% bavlna, džínový kepr
Dámská džínová keprová košile s dlouhým rukávem, kno-
fl íčky z antické mosazi, dvojité prošití a dámský límeček s 
prodlouženou klapkou na první knofl ík, na rukávech manžety 
se dvěma knofl íčky, ženský tvar díky záševkám na prsou a na
zádech
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,10/Kč 885,-

01.0T81 B&C | Sharp LSL /men
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, zaoblený spodní lem, čtvercové
boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, nastavitelné man-
žety s knofl íčky (2 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, 
velmi módní díky záševkům
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 30,90/Kč 805,-

01.0T83 B&C | Sharp LSL /women
Keprová košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
Dámská keprová košile s dlouhým rukávem, náprsní kapsa,
měkký límeček, záševky na prsou, zaoblený spodní lem, čtver-
cové boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, na rukávech 
nastavitelné manžety s perleťovými knofl íčky (1 náhradní), 
měkký materiál, snadná údržba, módní střih díky záševkům
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 30,90/Kč 805,-

01.0T82 B&C | Sharp SSL /men
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, zaoblený spodní lem, čtvercové
boční výztuhy a dvojitě složené boční švy, nastavitelné man-
žety s knofl íčky (2 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, 
velmi módní díky záševkům
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,-/Kč 705,-

01.0T84 B&C | Sharp SSL /women
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% česaná bavlna
náprsní kapsa, měkký límeček, záševky na prsou, zaoblený
spodní lem, čtvercové boční výztuhy a dvojitě složené boční 
švy, na rukávech nastavitelné manžety s perleťovými knofl íčky
(1 náhradní), měkký materiál, snadná údržba, módní střih díky
záševkům
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 27,-/Kč 705,-
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11616...5116 F....OO.O.LLL.
PoPoPoplplplininnin Shirt SSSSSLSLSL

166.5. 014 F.O.L. || Lady-
FFiFFFFF t t PoPoplin Shirt SSSSL

166666.5112 F.O....L.L. 
Oxforrdrrr  Shirt SSSSL

1161 .5000 F.O.L. | Lady-
Fitt OxO ford Shirt SSSLS

1616166166.511118 8 FFF.FFF O.O.LLL.LL
Pooooplplplplllinin SShihirtrtttrt LLSLSL

166616166.5.5.5. 010101012222 F.FFFO.O.O.O.O L.... |||| LLLLLaddddyyy-
FiFiFitt t PoPoPoPoopllllinii SSSShhhih rtrtrtrt LLLLSLSLSLSLL

1616.5111111111114 4 4 44 4 F.F.F.F.F.OOOO.O L.L.L.L.L  
OxOxxfofofordrd SSSSShihihihihirtrtrtrtrtr LLLLLSLSLSLSLSL

16.555002 F.O.L. | LLLLada y-y-
Fit Oxxfoford Shirt LLLSLSLLL

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

Pánská popelínová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 70% bavlna,30% polyester
zapínání na knofl íky tón v tónu, klasický
límec, náprsní kapsa, zaoblený okraj
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 25,90/Kč 675,-

Dámská popelínová košile s krátkým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
přiléhavý střih, záševky na prsou i na zádech,
zaoblený lem, náprsní kapsa, knofl íky tón v
tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 24,65/Kč 640,-

Košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
límec s knofl íčky, náprsní kapsa, robustní 
oxford tkanina, zaoblený okraj
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,40/Kč 740,-

Dámská košile s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
vypasovaný střih, bez náprsní kapsy, klasický 
límeček, záševky na prsou i na zádech,
zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 27,-/Kč 705,-

Pánská popelínová košile s dlouhým 
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
zapínání na knofl íky tón v tónu, klasickýlímec,
náprsní kapsa, zaoblený lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 29,60/Kč 770,-

Dámská popelínová košile s dlouhým
rukávem
120g/m², 55% bavlna, 45% polyester
1 náprsní kapsa, záševky na prsou i na
zádech, stejnobarevné knofl íčky, zaoblený
spodní lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 28,20/Kč 735,-

Košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
límec s knofl íčky, náprsní kapsa, robustní 
oxford tkanina, zaoblený okraj, manžety na
rukávech
S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 31,05/Kč 805,-

Dámská košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% polyester
přiléhavý střih, klasický límeček, záševky na
prsou i na zádech, zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

12 1 € 29,55/Kč 770,-
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0202.00.068682222
JaJaJaJaJamemememmesssss & && && NiNiNiNiNichchchchchhhololololooo sososososon n n ||| | | JNJNJNJNNN 668282222

02.06888881
Jamemes & NiNNNNNN chollsoson n |  | JJNJJN 66666681818188811

02.0684 
James & Nicholson | JN 6666666688848848888

020202020202 0.0.00.06686868683
James & Nicholsoson nn | JN 683

02.0690 
James & Nicholson | JN 6990909

02.06888889
James & NiNNNN cholsooooonn nn n | || | JNJNJ 668989

Herringbone
Fischgrätenmuster
Fischgrätenmuster

chgrätenmust
chgschgrätenmuste

schgrätenmust
schgrätenmust
schgrätenmust
chgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmust
chgrätenmus

Herringbone
Fischgrätenmuster
Fischgrätenmuster

chgrätenmustenchgschgrätenmuste
schgrätenmust
schgrätenmust
schgrätenmust
chgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmus
chgrätenmust
chgrätenmust
chgrätenmus

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

02.0682 James & 
Nicholson | JN 682
Pánská košile mikro twill s dlou-
hými rukávy
120g/m², 100% bavlna
Lehce projmutá, zaoblený lem,
sklady na sedle na zadním díle,
nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 28,70/Kč 745,-

02.0681 James & 
Nicholson | JN 681
Dámská halenka mikro twill s
dlouhými rukávy
120g/m², 100% bavlna
Projmutý dámský střih, zaoblený 
lem, sklady na sedle na zadním díle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 28,70/Kč 745,-

02.0684 James & 
Nicholson | JN 684
Pánská košile mikro twill s krátký-
mi rukávy
120g/m², 100% bavlna
Lehce projmutá, náprsní kapsa,
zaoblený lem, sklady na sedle na
zadním díle, nežehlivá úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,30/Kč 685,-

02.0683 James & 
Nicholson | JN 683
Dámská halenka mikro twill s
krátkými rukávy
120g/m², 100% bavlna
Projmutý dámský střih, zaoblený 
lem, sklady na sedle na zadním díle,
nežehlivá úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,30/Kč 685,-

02.0690 James & 
Nicholson | JN 690
Pánská košile grinsbon s dlouhý-
mi rukávy
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Lehce projmutá, zaoblený lem,
sklady na sedle na zadním díle, easy
care úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,30/Kč 685,-

02.0689 James & 
Nicholson | JN 689
Dámská halenka grinsbon s dlou-
hými rukávy
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Projmutý dámský střih, zaoblený 
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,30/Kč 685,-
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black
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white

black
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02.0686
James & Nicholson | JJNJJ  686

02.0685 
JaJaJaames & Nicholololololsossooos nnnnn | | JN 685

02.0688
James & Nicholson | | | || || JNJNNNJNJNN 688

02.0687 7
James & Niiicholsosos n | JN 687

02.0668 
James & Nicholson | JN 668

0200 .00066666 7 7 7 
JaJJaJ mem s & & NiNN chchc ollsosonnn ||| | JNJN 6667

Silk and Cashmere for 

particularly soft  Touchhedvábí a kašmír pro
Silk and Cashmere fo

k and Cashmere fo

particularly soft  Touch
particularly soft  TouchSeide und Kaschmir für 

Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
eide und Kaschmir fü
eide und Kaschmir fü
eide und Kaschmir fü

besonders weichen Griff 
besonders weichen Griff 
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff

esonders weichen Griff
esonders weichen Griff
esonders weichen Griff

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

02.0686 James & 
Nicholson | JN 686
Pánská košile Oxford s dlouhými 
rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 20,30/Kč 530,-

02.0685 James & 
Nicholson | JN 685
Dámská halenka Oxford s dlouhý-
mi rukávy
130g/m², 130g/m², 70% bavlna,
30% polyester
Projmutý dámský střih, zaoblený 
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5 € 20,30/Kč 530,-

02.0688 James & 
Nicholson | JN 688
Pánská košile Oxford s krátkými 
rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 19,10/Kč 495,-

02.0687 James & 
Nicholson | JN 687
Dámská halenka Oxford s krátký-
mi rukávy
130g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Projmutý dámský střih, zaoblený 
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 19,10/Kč 495,-

02.0668 James & 
Nicholson | JN 668
Pánský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 59,90/Kč 1555,-

02.0667 James & 
Nicholson | JN 667
Dámský cardigan
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 59,90/Kč 1555,-

white

black

silver

light blue

white

black

silver

light blue

white

black

silver

light blue

white

black

silver

light blue

anthracite
gmelange

light grey 
gmelange

denim melange

navy melange

anthracite 
ggmelange

light grey 
gmelange

denim melange

navy melange

230

Sh
irt

s, 
Bu

sin
es

s 
& 

Tr
ou

se
rs

JA
M

ES
 &

 N
IC

HO
LS

O
N

 



02.0678 
James & Nicholsssoonn | JNJNNN 66667787878

02020 .0677 7 
Jamememes & Nichhhhholsonn | JNJ  6777

02.0680 
James & Nichhhholson | JN 680

02.0679 
James & Nichoololson | JN 679

02.0664
James & Nicholson | JN 664

02020222.0.0666333
JaaaJJamememememeessss & NiNiN chholollsosoon n | JNJNJNJNNJNN 6666666363

Silk and Cashmere for 

particularly soft  Touchhedvábí a kašmír pro
Silk and Cashmere fo

k and Cashmere fo

particularly soft  Touch
particularly soft  TouchSeide und Kaschmir für 

Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir für
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
Seide und Kaschmir fü
eide und Kaschmir fü
eide und Kaschmir fü
eide und Kaschmir fü

b onders weichen Griff 
besonders weichen Griff 
besonders weichen Griff 

ticularly soft  Touch
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff
besonders weichen Griff

esonders weichen Griff
esonders weichen Griff
esonders weichen Griff

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

02.0678 James & 
Nicholson | JN 678
Pánská košile popelín s dlouhými 
rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Lehce projmutá, knofl íky tón v tónu,
náprsní kapsa 12x14 cm, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 16,70/Kč 435,-

02.0677 James & 
Nicholson | JN 677
Dámská halenka popelín s dlou-
hými rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Projmutý střih, knofl íky tón v tónu, 
zaoblený lem, easy care úprava,
sklady na sedle na zadním díle
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 16,70/Kč 435,-

02.0680 James & 
Nicholson | JN 680
Pánská košile popelín s krátkými 
rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 15,50/Kč 405,-

02.0679 James & 
Nicholson | JN 679
Dámská halenka popelín s krátký-
mi rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Projmutý střih, zaoblený lem, sklady 
na sedle na zadním díle, easy care
úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 15,50/Kč 405,-

02.0664 James & 
Nicholson | JN 664
Pánský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 55,10/Kč 1435,-

02.0663 James & 
Nicholson | JN 663
Dámský svetr
190g/m², 70% bavlna, 25% hed-
vábí, 5% kašmír
klasický střih, výstřih do véčka,
lehká a jemná pletenina, lze prát
v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 55,10/Kč 1435,-
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0202.0065657 
Jamemes && Nicholsoonnn | | JNJN 6655757

020202202.0.0.0. 65655656 6 66
JaJaaamemess & && NiNiNiNichchchhoololo sosonn | | | JNJNJNNN 666655556566

02.0659
James & Nicholson | JN 659

02222.0..0.065656 8 8
Jaaamememmesss & &&& NiNN chcholsoonn | JNJNN 658

02.06661
James & NiN cholson | JN 66161

020222.0.066666660 00
JaJaaamemess & & & NiNiNichchchc olololsosonn | JNJNNNN 660

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

02.0657 James & 
Nicholson | JN 657
Pánské svetrová vesta do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyrobena z lehké pleteniny, výstřih
do V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 24,70/Kč 640,-

02.0656 James & 
Nicholson | JN 656
Pánská vesta do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyrobena z lehké pleteniny, výstřih
do V, lehce vypasovaná, může se 
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 24,70/Kč 640,-

02.0659 James & 
Nicholson | JN 659
Pánský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih do
V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 30,-/Kč 780,-

02.0658 James & 
Nicholson | JN 658
Dámský svetr s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih 
do V, lehce vypasovaný, může se
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 30,-/Kč 780,-

02.0661 James & 
Nicholson | JN 661
Pánský kardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih do
V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,40/Kč 840,-

02.0660 James & 
Nicholson | JN 660
Dámský kardigan s výstřihem 
do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih 
do V, lehce vypasovaný, může se
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,40/Kč 840,-
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KNITWEAR COLLECTION
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02.0000616116117 
JaJamemes & & Nicchchololsosonn || JNJJNJ  617

02.06116 
James & NiN cholsoson | | JN 661616

02.06199 
James & NNicholson | JN 66666661911

0200020 .0061616188888
JaJaJamemem ssss &&&&& & NiNiNiNicchchololsosonn n | | JN 666618

02.06744
James & Niichchollsoson | JN 674

0002.0.000006766 3
JaJaJaJJ mmes & Nichc olsososooonn nn n ||| || JJNNJ  6733

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

02.0617 James & 
Nicholson | JN 617
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 35,90/Kč 935,-

02.0616 James & 
Nicholson | JN 616
Popelínová kostkovaná košile s 
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna; mírně
zúžený střih, náprsní kapsa, vnitřek
límce a rukávů v neutrálních barvách,
vyrobena z vysoce kvalitního materi-
álu, který se snadno žehlí a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,90/Kč 935,-

02.0619 James & 
Nicholson | JN 619
Popelínová košile
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
zaoblený spodní lem, uvnitř límce a
rukávů neutrální barvy, vyrobena z 
vysoce kvalitního materiálu, který se 
snadno udržuje a žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 35,90/Kč 935,-

02.0618 James & 
Nicholson | JN 618
Popelínová košile
100g/m², 100% bavlna
zaoblený spodní lem, uvnitř límce a
rukávů neutrální barvy, vyrobena z 
vysoce kvalitního materiálu, který se 
snadno žehlí a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,90/Kč 935,-

02.0674 James & 
Nicholson | JN 674
Pánská popelínová košile 
„puntík“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
sklad na zadním dílu, zaoblený
okraj, snadná údržba, „all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.0673 James & 
Nicholson | JN 673
Dámská popelínová košile
„puntík“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná 
údržba, „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

*  tato barva dostupná jen u 02.0616 
(dámská varianta)
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white/black 
white
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02.0634 
James & Nicholson | JN 634

0000200200 .0.0.006363636333 3 3
JaJaJaJaJJammmmmemess &&&& NiNiNiNichchchc ololsosonnn | | | | JNJ  63333

02.06722
James & NNicchchhholollsosososososonnnnn | | JJNJJJ 66666722

02.0006711
JaJaamesss & NiNiNiNichchchchololoo sososonnn | | JNJNN 666671717

02.0670
James & Nichololsoonn | JNNNNN 6670707

022.066669 9
James & & Niicholson | JN 6699

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

02.0634 James & 
Nicholson | JN 634
Pánská košile s dlouhým rukávem
100% bavlna
uvnitř manžety a límce proužky v
kontrastní barvě, na konci rukávů
manžety se 2 knofl íčky, mírně
zakulacený spodní lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 35,90/Kč 935,-

02.0633 James & 
Nicholson | JN 633
Dámská košile s dlouhým rukávem
95% bavlna, 5% elastan
uvnitř manžet a límce proužky v
kontrastní barvě, na konci rukávů
jsou manžety se 2 knofl íčky, vyro-
bena z materiálu, který se snadno
udržuje a žehlí
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 35,90/Kč 935,-

02.0672 James & 
Nicholson | JN 672
Pánská popelínová košile „Wings“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
sklad na zadním dílu, zaoblený
okraj, snadná údržba, „all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.0671 James & 
Nicholson | JN 671
Dámská popelínová košile
„Wings“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná 
údržba, „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.0670 James & 
Nicholson | JN 670
Pánská popelínová košile „Dia-
monds“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih, kla-
sický límec, límec a manžety uvnitř 
v kontrastní barvě, náprsní kapsa,
sklad na zadním dílu, zaoblený
okraj, snadná údržba, „all over print“
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.0669 James & 
Nicholson | JN 669
Dámská popelínová košile „Dia-
monds“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih,klasický 
límec, límec a manžety uvnitř v kon-
trastní barvě, zaoblený okraj, snadná 
údržba, design „all over print“
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-
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green/blue
pwhite striped

red/navy white
pstriped

purple/graphite
ppwhite striped

light blue/navy 
pwhite striped
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02.0607 
James & Nicholson nn ||| JJNJJ  607

0202020 .0.060609999
JaJaJamememesss & & NiNiNiiiN chchcholololsososon nn | || JNJNJNJ 6666609090909909

02.000606
James & Nichollson nn | JN 6066666

022.000000660606 8 
James &&&& NiN cholo ssoson || JNNN 6608888

020 .0000615
JaJ messss & Nicholson | JN 615555

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

02.0607 James & 
Nicholson | JN 607
Keprová Business košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
new kent límeček, náprsní kapsa,
knofl íky ve stejné barvě jako je koši-
le, materiálu, který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 33,10/Kč 860,-

02.0609 James & 
Nicholson | JN 609
Keprová Business košile s krátkým
rukávem
120g/m², 100% bavlna
otevřený límeček, náprsní kapsa,
stejnobarevné knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 32,90/Kč 855,-

Keprová Business košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
new kent límeček, náprsní kapsa, nastavitelné manžety na
rukávech, knofl íky ve stejné barvě jako je košile, materiál, 
který se snadno žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 35,90/Kč 935,-

Keprová business košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
otevřený límeček, náprsní kapsa, stejnobarevné knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 35,60/Kč 925,-

Keprová košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
delší střih, uzavřený límeček, zaoblený spodní lem, záševky na
prsou a zádech, na rukávech manžety s jedním knofl íčkem
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 35,90/Kč 935,-
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02.0642
James & Nicholsonnn | JNJ  642

0202.0641 
James & Nichc olson | JNJ  641

02.0644444 44444
James & NNNNichc olsoon | || JNJN 664444

02.06433 3
James & NNiNNNN chhholollson | JNJJJJ  643

02.06488
James & NNiicholsonn || JNJNNNN 664888

02.000006464664647 7 7 7 77
JJJaJJ messs & & && Nichhhholololooo sosososonnn ||| ||| JNJNJNJNNJNJN 666664747474747

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

02.0642 James & 
Nicholson | JN 642
Pánská košile, popelín, dlouhý 
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, sklad na zádech,
náprsní kapsa, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 1 € 22,80/Kč 595,-

02.0641 James & 
Nicholson | JN 641
Dámská business košile, popelín,
dlouhý rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 22,80/Kč 595,-

02.0644 James & 
Nicholson | JN 644
Pánská košile, popelín, krátký
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, sklad na zádech,
náprsní kapsa, manžety na rukávech,
zaoblené okraje, snadná údržba,
praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

20 1 € 20,90/Kč 545,-

02.0643 James & 
Nicholson | JN 643
Dámská košile, popelín, krátký
rukáv
105g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, zaoblené okraje, snadná
údržba, praní na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 20,90/Kč 545,-

02.0648 James & 
Nicholson | JN 648
Pánská popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
klasický lehce vypasovaný střih,
klasický límec, límec a manžety
vypodloženy vzorovanou látkou,
kontrastní knofl íky a prošití, sklad 
na zádech, zaoblený okraj, snadná
údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-

02.0647 James & 
Nicholson | JN 647
Dámská popelínová košile „Plain“
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný ženský střih, klasický 
límec, límec a manžety vypodlože-
ny vzorovanou látkou, kontrastní 
knofl íky a prošití, zaoblený okraj, 
snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,70/Kč 1060,-
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02.0629 
James & Nicholsonnn n | JNN 66299

000020 .0628
JaJaJaJaJammem s & Nicholson | JN 628

0020 .0191 
Jammem s & & NiNiN chc ololo son | JN 1999191

0002.0193 
Jammmes & Niicholllson | JN 1193993

02020202.0.0.0644445 
Jamemememesss s & Nichcholo son | JN 645

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

02.0629 James & 
Nicholson | JN 629
Pánská džínová košile
100% česaná bavlna
nápadné zadní švy, 2 náprsní 
kapsy, zaoblený spodní lem, klasické
knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 40,20/Kč 1045,-

02.0628 James & 
Nicholson | JN 628
Dámská džínová košile
100% česaná bavlna
nápadné zadní švy, 2 náprsní kapsy, 
zaoblený spodní lem, knofl íčky ve 
stylu perly
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 40,20/Kč 1045,-

Popelínová košile „Classic Fit“ s dlouhým rukávem
105g/m², 100% bavlna
italské knofl íky, náprsní kapsa a nastavitelné manžety na ruká-
vech, měkký materiál, šetrný k pokožce, snadno se žehlí
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 36,40/Kč 945,-

Elastická „Slim-Fit“ košile s dlouhým rukávem
95g/m², 67% bavlna, 30% nylon, 3% spandex
francouzské knofl íčky, hladký límeček, nastavitelné manžety
na rukávech, jemný příjemný materiál nenáročný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 39,80/Kč 1035,-

Dámská popelínová košile, slim fi t
95g/m², 67% bavlna, 30% polyamid, 3% elastan
přiléhavý střih, elastický jemný příjemný popelín, malé měkké
límce, záševky na předním i zadním dílu, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 33,50/Kč 870,-
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20.6130
Kariban | K6130

20.6131
Kariban | K6131

20.0807 
Kariban K-Up | KP807

20.K730 
Kariban | K730

20.K731 
Kariban | K731

20.0808 
Kariban K-Up | KP808

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

Pánské oblekové sako
200g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, 100%
polyester taft ová podšívka
Sako se 2 knofl íky, 2 boční kapsy s paspulkami a patkou, 1 
náprsní kapsa, 2 vnitřní kapsy s knofl íkem, 1 kapsa na mobil, 
manžety na rukávech se 4 knofl íky, 2 rozparky na levé straně
jako přístup k zušlechtění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

5 1  € 122,50/Kč 3185,-

Dámské sako
200g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, 100%
polyester taft ová podšívka
Sako s 1 knofl íkem, 2 přední kapsy s paspulkou, 2 vnitřní kap-
sy, manžety se 3 knofl íky, 1 rozparek na zádech, francouzské 
velikosti, EU velikost přeměřit dle velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

5 1  € 95,-/Kč 2470,-

Pánské oblekové kalhoty
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzce střižené kalhoty, 2 šikmé kapsy vepředu a 2 kapsy vzadu
s paspulkou a knofl íkem, zip se skrytým háčkem a knofl ík,
pas s poutky na pásek, napůl podšitá přední část, zaoblené
neobšité nohavice pro individuální úpravu délky, francouzské 
velikosti, EU velikost přeměřit dle velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1  € 53,45/Kč 1390,-

Dámské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzký střih, 2 šikmé kapsy vepředu a 2 šikmé kapsy s paspul-
kou, zip se skrytým háčkem a knofl íkem, elastický pas vzadu
pro optimální komfort, vnitřní délka nohavic: 30 palců (78cm), 
nohavice s neviditelnými lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 58,30/Kč 1515,-

Klasický kožený pásek
100% italská kůže
Pásek vyrobený v Itálii, celková délka: 125cm, šířka: 3,5cm,
lze přizpůsobit velikosti XS-XXL díky odjímatelné sponě,
dodáváno v bavlněném pytlíčku
onesize

40 5  € 41,45/Kč 1075,-

Klasický kožený pásek
100% italská useň s plným lícem
Pásek vyrobený v Itálii, celková délka: 125cm, šířka: 3cm, lze
přizpůsobit velikosti XS-XXL díky odjímatelné sponě, dodává-
no v bavlněném pytlíčku
onesize

40 5  € 38,75/Kč 1005,-
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20.K501
Kariban | K501

20.K502
Kaaaariban | K502

20.61333
Kariban | K6133

202 .6.6131322
KaKaribaban n | | K6K6131322

20.K500 
Kariban | K500

20.K7333222
Kariban | K77773232

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

20.K501 Kariban | K501
Pánská vesta
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2%
elastan, výplň: 100% polyester taft 
Střih zdůrazňující postavu, zip s 5 knofl íky, 2 
malé kapsy s paspulkou, boční rozparky, podšitá
záda, nastavitelná smyčka na zádech s kovovou
sponkou
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

20 1 € 44,75/Kč 1165,-

20.K502 Kariban | K502
Dámská vesta
220g/m², 64% polyester, 34% viskóza, 2%
elastan 100% polyester taft 
Střih zdůrazňující postavu, zip se 5 knofl íky, 2 
malé kapsy s paspulkou, boční rozparky, podšitá
záda, nastavitelná smyčka na zádech s kovovou
sponkou
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 44,75/Kč 1165,-

20.6133 Kariban | K6133
Dámské sako
250g/m², 80% polyester, 17% bavlna, 3%
elastan (night navy heather), 72% polyester, 
25% viskóza, 3% elastan (light grey heather),
100% polycotton podšívka (rukávy: 100%
polyester microfl eece
Sako s 1 knofl íkem, 2 přední kapsy s paspulkou, 
1 vnitřní kapsa s knofl íkem, manžety se 3 knofl í-
ky z toho jeden s kontrastní knofl íkovou dírkou, 
1 rozparek na zádech, kontrastní vnitřní strana
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

10 1 € 86,90/Kč 2260,-

20.6132 Kariban | K6132
Pánské sako
250g/m², 80% polyester, 18% bavlna, 2%
elastan (night navy heather), 74% polyester, 
24% viskóza, 2% elastan (light grey heather),
100% polycotton podšívka (rukávy: 100%
polyester microfl eece
Sako se 2 knofl íky, 2 boční kapsy s paspulkami a 
patkou, 1 náprsní kapsa, 2 vnitřní kapsy s knofl í-
kem, 1 kapsa na mobil, manžety na rukávech se 
4 knofl íky z toho jeden s kontrastní knofl íkovou
dírkou, 2 rozparky na zádech, kontrastní vnitřní 
strana, 1 neviditelný zip na levé straně jako 
přístup k zušlechtění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

10 1 € 99,25/Kč 2580,-

20.K500 Kariban | K500
Šaty krátký rukáv
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Klasický projmutý střih, strečová podšívka pro
extra komfort, rozparek a skrytý zip vzadu,
francouzské velikosti, EU velikost přeměřit dle 
velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 85,-/Kč 2210,-

20.K732 Kariban | K732
Tužková sukně
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Strečová podšívka pro extra komfort, rozparek 
a skrytý zip vzadu, francouzské velikosti, EU 
velikost přeměřit dle velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 60,-/Kč 1560,-
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20000.K.K5555551111
Karibaaaan ||| KKK5KK 55155

20202222 .K548
KaKKaKaKariban |||| K5K5K5K548484848

20.K55454545 99
Karibann n || K5K5K5K54949

20.K545
KaaKaaKarirririr babbb n | K5K55K5K 45

20.K519
Kariban | K519

200.KK.KKK515155555 88
KaKaKaKarir babaaaan n nnn ||| K5K51818

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

20.K551 
Kariban | K551
Pánská košile s krátkým rukávem
„Ace“
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
klasický límeček, stejnobarevné kno-
fl íčky a na levé straně náprsní kapsa, 
spodní lem je mírně tvarovaný
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 17,80/Kč 465,-

20.K548 
Kariban | K548
Dámská košile s krátkým rukávem
„Judith“
110g/m², 65% polyester, 35%
popelínová bavlna
stejnobarevné knofl íčky (1 náhrad-
ní), na levé straně náprsní kapsa,
spodní lem je tvarovaný, vyrobena 
z měkkého a příjemného materiálu,
snadno se udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 17,80/Kč 465,-

20.K549 
Kariban | K549
Dámská košile s dlouhým rukávem 
„Jessica“
110g/m², 65% polyester, 35%
popelínová bavlna
stejnobarevné knofl íčky (1 náhrad-
ní), na levé straně náprsní kapsa,
spodní lem je tvarovaný, vyrobena 
z měkkého a příjemného materiálu,
který se snadno udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 20,55/Kč 535,-

20.K545 
Kariban | K545
Košile s dlouhým rukávem 
„Jofrey“
110g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
stejnobarevné knofl íčky, na levé 
straně náprsní kapsa
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL – 6XL

12 1 € 20,55/Kč 535,-

20.K519 
Kariban | K519
Denim košile s dlouhým rukávem
130g/m², 100% bavlna
Pánská denim košile s dlouhým 
rukávem, má dvě náprsní kapsy s
manžetami a ozdobnými patenty
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 38,45/Kč 1000,-

20.K518 
Kariban | K518
Dámská denim košile s dlouhým
rukávem
130g/m², 100% bavlna
Dámská denim košile s dlouhým
rukávem, má dvě náprsní kapsy s
manžetami a ozdobnými patenty, 
Spodní lem je tvarovaný a zaoblený
XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 38,45/Kč 1000,-
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20.K589
Kariban | K589

2020.K.K585888
KKaKaK riribaban n || K5K58888

2000.K5355555 7777
Kariribabaan n | K5K5K5373737

20.KK535 999
Kariban n | K55K 39

20.K522
Kariban | K555552222222222

2020.KKKK52525233
Kariibban nn || K5K 233

LeinenplátnoLeinennenLeinenLeinenlátnoLLL nnnplátnoáLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinen

LeinenplátnoLeinenLeinenlátnoL inenLL nnnoLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinenLeinen

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

20.K589 
Kariban | K589
Lněná halenka s dlouhým
rukávem
130g/m², 55% len, 45% bavlna
Kontrastní knofl íky, ozdobný kraj
pod knofl íkovou légou, rukávy 
k ohrnutí s patkou a knofl íkem, 
náhradní knofl ík
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 37,30/Kč 970,-

20.K588 
Kariban | K588
Lněná košile s dlouhým rukávem
130g/m², 55% len, 45% bavlna
Kontrastní knofl íky, ozdobný kraj
pod knofl íkovou légou, rukávy 
k ohrnutí s patkou a knofl íkem, 
náhradní knofl ík
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 37,30/Kč 970,-

20.K537 
Kariban | K537
Pánská košile s dlouhým rukávem, 
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
zesílený Button-Down límeček,
lemovaná léga s knofl íky v odpoví-
dajíci barvě, 2 náhradní knofl íky, ná-
prsní kapsa na levé straně, manžety
s šikmým střihem se 2 knofl íky a 1 
knofl íkem na klopě, zaoblený lem, 
zadní sedlo se dvěma vloženými
sklady, nežehlivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 44,15/Kč 1150,-

20.K539 
Kariban | K539
Pánská košile s krátkým rukávem,
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
zesílený Button-Down límeček,
lemovaná léga s knofl íky v odpo-
vídajíci barvě, 2 náhradní knofl íky, 
náprsní kapsa na levé straně,
zaoblený lem, zadní sedlo se dvěma
vloženými sklady, nežehlivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 42,10/Kč 1095,-

20.K522 
Kariban | K522
Pánská košile s dlouhým rukávem, 
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
límeček bez knofl íků, knofl íky tón v
tónu, 2 náhradní knofl íky, rukávy s
dvojitými švy, nastavitelné manžety 
s šikmým střihem, zdvojené zadní 
vsadky, zaoblený lem, nežehlivý
materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 44,80/Kč 1165,-

20.K523 
Kariban | K523
Pánská košile s krátkým rukávem,
nežehlivá
120g/m², 100% bavlna-mikro-twill
zúžený střih, límeček bez knofl íků, 
knofl íky tón v tónu, 2 náhradní kno-
fl íky, lemované rukávy s dvojitými
švy, zaoblený lem, dvojitý sklad na 
zadním dílu, nežehlivý materiál
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,50/Kč 1025,-
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222020.K.K579
Karrrir baban | K579

20.0802 
Kariban K-Up | KP802

20.K740
Kariban | K7400

20.K741
Kariban | K741

20.K742 
Kariban | K742

Sherpa fl eece
SSSS rpa Fleecepa Fleecepa Fleecepa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

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

20.K579 
Kariban | K579
Flanelová košile s sherpa fl eece 
podšívkou

ý p100% bavlněný fl anel, s sherpa fl ee-
ce podšitým tělem 100% polyester, 
rukávy 100% polyester taft ová
podšívka
Velmi měkká a teplá košile, 2 náprsní 
kapsy s klopou, klasická knofl íková
léga, nastavitelné manžety, zaoblený
lem, neutrální label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 47,60/Kč 1240,-

20.0802 
Kariban K-Up | KP802
Pásek z polyesteru
100% polyester
Kovová sponka tón v tónu, nastavi-
telná délka
onesize

60 10 € 7,35/Kč 190,-

Pánské Chino kalhoty
98% bavlna Twill, 2% elastan, práno enzymaticky
2 šikmé boční kapsy včetně 1 kapsy na drobné a 1 kapsy na
lístky, 2 kapsy vzadu s paspulkami a zesílenými švy, zip a
knofl ík, poutka na pásek, francouzské velikosti, EU velikost
přeměřit dle velikostní tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1  € 35,45/Kč 920,-

Dámské Chino kalhoty
98% bavlna Twill, 2% elastan, práno enzymaticky
2 šikmé boční kapsy, 1 kapsa na lístky, 2 kapsy vzadu s
paspulkami a zesílenými švy, zip a knofl ík, poutka na pásek, 
francouzské velikosti, EU velikost přeměřit dle velikostní 
tabulky
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48

20 1  € 35,45/Kč 920,-

Jeansy
99% bavlna denim, 1% elastan
Zip s 1 kovovým knofl íkem, 2 kapsy vepředu a 1 kapsa na
lístky, 2 nakládané kapsy vzadu, kontrastní švy, poutka na pá-
sek, francouzské velikosti, EU velikost přeměřit dle velikostní 
tabulky
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1  € 28,65/Kč 745,-
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20.KKK5050507777777
Kariban ||| KKKKK5K5070

20.K223333
Kariban | K223

20.K745 
Kariban | K745

20.K746 
Kariban | K746

20.K755
Kariban | K755

20.K756
Kariban | K756

mandarin-style collar
čí ský styl límce
andarin-style coll
andarin-style coll

MaokraggMaokragggMaokragen
Maokragen
Maokragen
Maokragen
Maokragen
Maokragen
Maokragen

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

20.K507 
Kariban | K507
Jacquard pletená košile dlouhý
rukáv
68% bavlna, 32% polyester,
jacquard
Stojáček s kontrastní imitací divoké
kůže, měkký materiál, klasická
knofl íková léga s knofl íky z imitace 
perleti, nastavitelné manžety,
zaoblený lem
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 1 € 32,60/Kč 850,-

20.K223 
Kariban | K223
Pánské Polo s mao límečkem
220g/m², 100% česaná bavlna,
oxford grey: 90% česaná bavlna, 
10% viskóza
Mao límeček s pleteným páskem a
kontrastní paspulkou, knofl íková
léga se 3 kontrastními knofl íky, 
pletený pásek na rukávu, dvojitý šev
na lemu, lze prát na 60° (oxford
grey: 40°)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 17,20/Kč 445,-

20.K745 
Kariban | K745
Pánské kalhoty
140g/m², 100% bavlna popelín
Vnitřní šňůrka v pase, zip a druk, 2
šikmé boční kapsy včetně 1 kapsy
na mince, 2 nakládané boční kapsy a
2 zadní kapsy s drukem
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52 – 54

20 1 € 36,85/Kč 960,-

20.K746 
Kariban | K746
Dámské kalhoty
140g/m², 100% bavlna popelín
Vnitřní šňůrka v pase, zip a druk, 2
šikmé boční kapsy včetně 1 kapsy
na mince, 2 nakládané boční kapsy a
2 zadní kapsy s drukem
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 36,85/Kč 960,-

20.K755 
Kariban | K755
Pánské bermudy
140g/m², 100% bavlna popelín
Vnitřní šňůrka v pase, zip a druk, 2
šikmé boční kapsy včetně 1 kapsy
na mince, 2 nakládané boční kapsy a
2 zadní kapsy s drukem
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52 – 54

25 1 € 33,25/Kč 865,-

20.K756 
Kariban | K756
Dámské bermudy
140g/m², 100% bavlna popelín
Vnitřní šňůrka v pase, zip a druk, 2
šikmé boční kapsy včetně 1 kapsy
na mince, 2 nakládané boční kapsy a
2 zadní kapsy s drukem
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

25 1 € 33,25/Kč 865,-
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399.00318 8
Prremme ieer | PRPR31313 88

399.0002111118 
Premmiieier | PR2188

3939939.0.0.03232320
PrPrPPP ememememieiei r rr |||| PRPRP 3232200

393939333 .00022220 0
PrPrPrPrPrPrremmme ier || PRPR222200

39.002525250 00
PPrPremieerr r | PRR252552 00

3939..000035535350 0 
PrPrememieieeieerrr ||||| PRPRR3535500

R llärRoll-sleeveRollärmel
roRRRRRR

ávvevermelmeleRoll-sleevell sRollärmelRollärmollärmeR llällR llärmelllärllä mell veveveveRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmel

Rollärmel
Roll-sleeveRollärmeRollärmroRRRRRR

kávlveveveRollärmelRollärmollärmeR llärmell í rukí rukä mell
R ll sleevevel sleeveveRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmelRollärmel

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

39.0318 
Premier | PR318
Dámské tričko dlouhý rukáv
82% polyester, 14% viskóza, 4% 
elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, manžety
na rukávech a lemu, vyhrnuté rukávy 
s knofl íkem a poutkem pro uchycení
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 14,95/Kč 390,-

39.0218 
Premier | PR218
Pánské tričko dlouhý rukáv
82% polyester, 14% viskóza, 4% 
elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, manžety
na rukávech a lemu, vyhrnuté rukávy 
s knofl íkem a poutkem pro uchycení
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,95/Kč 390,-

39.0320 
Premier | PR320
Dámská halenka „Gingnam“
dlouhý rukáv
100% bavlna
Projmutý střih, měkký límec, malý
vichy vzor káro, manžety se dvěma 
knofl íky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 565,-

39.0220 
Premier | PR220
Pánská košile „Gingham“ dlouhý 
rukáv
100% bavlna
Projmutý střih, měkký límec, manže-
ty na rukávech se 2 knofl íky, velmi
malý vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 565,-

39.0250 
Premier | PR250
Pánská košile popelín „Mulligan“ 
s dlouhými rukávy
100% bavlna
Lehce projmutá, úzký límec, man-
žety s knofl íky, rukávy k vyhrnutí s 
knofl íkem a poutkem pro uchycení,
vzor káro, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,05/Kč 575,-

39.0350 
Premier | PR350
Dámská halenka popelín „Mulli-
gan“
100% bavlna
Lehce projmutá, úzký límec, man-
žety s knofl íky, rukávy k vyhrnutí s 
knofl íkem a poutkem pro uchycení,
vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,05/Kč 575,-
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39.03388 
Premier | PRPRPRPR33333333888

393939.0.00000222232322 88
PrPrPPrrPP eememe ieier r || PRPR2323888

39.002556 
PrP emmieier r | PRPR25252 6

3939.0.035353 666666
PrPremememieier r |||||||| PRPRPRPRPR353535553556666

3933 .0252544
PrPreme ier || PRPP 252544

39.035354
Premierr rrrr | PRP 354

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

39.0338 
Premier | PR338
Oxford blůza „Stripes“ s dlouhým
rukávem
135g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Knofl íky na spodní straně límce, 
lemovka a manžety uvnitř kontrastní 
, manžeta se dvěma knofl íky,
zaoblený lem, vsadky na hrudi a
zádech pro dámský projmutý střih
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,30/Kč 580,-

39.0238 
Premier | PR238
Oxford košile „Stripes“ s dlouhým 
rukávem
135g/m², 60% bavlna, 40%
polyester
Klasický střih, zaoblený lem, límeček
s knofl íky, manžety se zapínáním 
na dva knofl íky, lemovka a manžety 
uvnitř kontrastní, nemačkavá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,30/Kč 580,-

39.0256 
Premier | PR256
Popelínová košile „Sidehill“
dlouhý rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout 
knofl íkem na paži, zaoblený dolní 
lem, vzor dvoubarevné káro, lze 
prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,05/Kč 575,-

39.0356 
Premier | PR356
Popelinová halenka „Sidehill“ 
dlouhý rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout 
knofl íkem na paži, zaoblený dolní 
lem, vzor dvoubarevné káro, lze 
prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,05/Kč 575,-

39.0254 
Premier | PR254
Popelínová košile „Ginmil“ dlouhý 
rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout kno-
fl íkem na paži, zaoblený dolní lem,
vzor káro, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 22,05/Kč 575,-

39.0354 
Premier | PR354
Popelinová halenka „Ginmil“
dlouhý rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout kno-
fl íkem na paži, zaoblený dolní lem,
vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 22,05/Kč 575,-
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3939 0.03030300 0 000
Premier || PRP 300

39.02000000
PPrPrreeemier | PRPRPRPRPPR200

39.00000002020202 2 2 2 
Premieiieeeiei rr ||| PRPRPRPRPR202

39.0302
PrPremier | PR3333030222222

39.02122 22
Premier | PPR212

39.0312 
Premier | PPRPRPR3131312

39.0210
PPrP emier | PR2111111000

39.0715
Premmieieieier r | PR717177 5

Ties, scarfs and aprons in 

matching colours can be

found at pages 277-279
Barevně ladící zástě y
es, scarfs and apron

matching colours can b
atching colours can b

und at pages 277 2
at pages 277

Farblich passende Schürzen, 

Farblich passende Schürzen,

arblich passende Schürzen

arblich passende Schürzen

arblich passende Schürzen

arblich passende Schürzen

rblich passende Schürze
rblich passende Schürze
rblich passende Schürze
rblich passende Schürze
rblich passende Schürze
rblich passende Schürz
blich passende Schürz

Schals und Krawatten fi nden 

Schals und Krawatten fi nden

chals und Krawatten fi nde

chals und Krawatten fi nde

chals und Krawatten fi nde

chals und Krawatten fi nde
l undndl ndhals und Krawatten fi nd

hals und Krawatten fi nd
hals und Krawatten fi nd

als und Krawatten fi nd
als und Krawatten fi nd
als und Krawatten fi nd
als und Krawatten fi nd

Sie auf den Seiten 277-279

Sie auf den Seiten 277-279

ie auf den Seiten 277-27

ie auf den Seiten 277-27

ie auf den Seiten 277-27

ie auf den Seiten 277-27
auf den Seiten 277-
auf den Seiten 277-
auf den Seiten 277-
auf den Seiten 277-
uf den Seiten 277-
uf den Seiten 277-
uf den Seiten 277-

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

39.0300 Premier | PR300
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih, bez kapsy, formální límeček,
vyrobena z příjemného materiálu, který je snadný 
na údržbu
6/2XS – 8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL
– 18/XXL – 20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6 € 19,35/Kč 505,-

39.0200 Premier | PR200
Popelínová košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
formální límeček, náprsní kapsa, stejnobarevné 
knofl íčky a manžety na rukávech, vyrobena z pří-
jemného materiálu, který je nenáročný na údržbu
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 –
48 – 53.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 19,70/Kč 515,-

39.0202 Premier | PR202
Popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih, zesílený formální límeček, náprsní 
kapsa, stejnobarevné knofl íčky, vyrobena z pří-
jemného materiálu, který je nenáročný na údržbu
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 –
48 – 53.*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 19,-/Kč 495,-

39.0302 Premier | PR302
Dámská popelínová košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický límeček, stejnobarevné knofl íčky a 
zakulacený spodní lem, na přední i zadní straně
záševky, vyrovbena z příjemného materiálu, který
je snadný na údržbu
6/2XS – 8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL
– 18/XXL – 20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6 € 17,75/Kč 460,-

39.0715 Premier | PR715
Nárameníky - 2 kusy
100% polyester, plátno
nárameníky na suchý zip, vhodné pro potisk nebo
výšivku (9x5 cm), v balení po 2 kusech
onesize

100 10 € 9,80/Kč 255,-

39.0212 Premier | PR212
Pilotní košile s krátkým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený límeček, 2 náprsní kapsy s knofl íčem,
kapsa na propisku. na ramenou jsou nášivky pro 
nárameníky, vyrobena z příjemného materiálu, 
který se snadno udržuje
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48.

36 6 € 17,70/Kč 460,-

39.0312 Premier | PR312
Dámská pilotní košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih
8/XS – 10/S – 12/M – 14/L – 16/XL – 18/XXL
– 20/3XL – 22/4XL – 24/5XL

36 6 € 17,75/Kč 460,-

39.0210 Premier | PR210
Pilotní košile s dlouhým rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
klasický střih
37 – 38 – 39.5 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 48.

36 6 € 19,05/Kč 495,-
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39.0344 
Premier | PR34444444

39.0244
Prremier | PR2444

39.0246666
Premier | PRPPRP 2466

39.00343 6 
PPremier | PR346

39.0698 
Premier | PR6988888

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

39.0344 
Premier | PR344
Popelínová blůza s dlouhým 
rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Projmutý střih, léga bez viditelných 
švů, zaoblený lem, vsadky vpředu
i vzadu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 23,75/Kč 615,-

39.0244
Premier | PR244
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Lehce projmutý střih, měkký
límeček, léga bez viditelných švů,
zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 6 € 23,75/Kč 615,-

Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Lehce projmutý střih, měkký límeček, léga bez viditelných švů,
zaoblený lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 6  € 22,20/Kč 575,-

Popelínová blůza s krátkým rukávem
115g/m², 97% bavlna, 3% elastan
Projmutý střih, léga bez viditelných švů, zaoblený lem, vsadky
vpředu i vzadu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6  € 22,20/Kč 575,-

Dámský kardigan dlouhý
55% bavlna, 45% akryl
Zapínání na sedm knofl íku, dvě kapsy vpředu, žebrované 
pletené manžety a lemovka u krku
8_XS – 10_S – 12_M – 14_L – 16_XL – 18_XXL – 20_3XL –
22_4XL – 24_5XL

12 3  € 28,30/Kč 735,-
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Russell | 710M0MM0MM0M
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1111.7.71515MMMMMM
RuRuuuR sselell l | 7111711155M55M5M5M5

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

11.717M Russell | 717M
Pánský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl CottonBlendTM
Kulatý výstřih, elastan v pase a na manžetách, módní střih,
rychleschnoucí, snadná údržba, praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 38,25/Kč 995,-

11.717F Russell | 717F
Dámský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl CottonBlendTM
Kulatý výstřih, elastan v pase a na manžetách, módní střih,
rychleschnoucí, snadná údržba, praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

12 1  € 38,25/Kč 995,-

11.710M Russell | 710M
Pánský svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
pánský svetr s výstřihem do V, žebrovaná lemovka a manžety
s elastanem pro pružnost a stabilní tvar, nenáročný na údržbu,
lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 35,75/Kč 930,-

11.710F Russell | 710F
Dámský svetr s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
dámský svetr s výstřihem do V, žebrovaná lemovka a manžety 
s elastanem pro pružnost a stabilní tvar, nenáročný na údržbu,
lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 35,75/Kč 930,-

11.716M Russell | 716M
Pánská pletená vesta do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
materiál zachovávající tvar díky elastanu, módní střih, rychle-
schnoucí materiál, snadná údržba, lze prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 33,20/Kč 865,-

11.715F Russell | 715F
Dámský kardigan s výstřihem do V
275g/m², 50% akryl, 50% bavlna
dámský kardigan s výstřihem do véčka a barevnými knofl íky 
(1 náhradní), rychleschnoucí materiál, snadno se udržuje, lze
prát na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 35,75/Kč 930,-

11.715M Russell | 715M
Pánská pletená vesta s V výstřihem
275g/m², 50% bavlna, 50% polyakryl CottonBlendTM
Průběžná knofl íková léga s podložením na vnitřní straně, kno-
fl íky tón v tónu, elastan v pase a na manžetách, rychleschnou-
cí, snadná údržba, praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 49,30/Kč 1280,-
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1111111111 .9.999999228222 M M
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Organic Cotton
BB nic Cottc Cott
Bio BaumiOrgangBioBioBioBio

olleolleonnolleolleolleolleBaumwoB umwganic Cottnic Cottganic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

11.964M 
Russell | 964M
Košile vzor rybí kost s dlouhým
rukávem
125g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
Projmutý střih, límeček se spodními 
knofl íčky, kontrastní knofl íky na 
vnitřní straně manžety a límce, kon-
trastní lemování kolem spodní légy, 
kontrastní barvy knofl íkové dírky u
manžet a spodní knofl íkové dírky, 
manžety nastavitelné se 2 knofl íky, 
zaoblený dolní lem, záševky na
zádech, snadná péče , lze sušit v
sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,80/Kč 1060,-

11.966M 
Russell | 966M
Kontrastní košile „Ultimate
Stretch“ s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna; 25% lycra®
T400® vlákno
Projmutý delší střih, límeček se
spodními knofl íčky, úzká léga,
dvoubarevné kontrasty uvnitř na
manžetách a límci, nastavitelné
manžety se 2 knofl íky, kontrastní 
barvy na knofl íkové dírce, zaoblený 
dolní lem, snadná péče, dobře od-
vádějící vlhkost, lze sušit v sušičce, 
prát bez aviváže
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 46,30/Kč 1205,-

11.920M 
Russell | 920M
Washed Oxford košile s dlouhým
rukávem
140g/m², 100% OCS certifi kovaná
bio bavlna
Projmutý střih, límeček se spodními 
knofl íčky, kontrastní léga s knofl íky
a vnitřní strana límce, odnímatelná
smyčka pro případné uchycení 
kravaty nebo brýlí, náprsní kapsa na
levé straně, nastavitelné manžety
s 2 knofl íky uvnitř kontrastní, za-
oblený lem, snadná péče, lze sušit
v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,30/Kč 1020,-

11.928M 
Russell | 928M
Oxford košile s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Projmutý střih, límeček se spodními 
knofl íčky, náprsní kapsa na levé
straně, nastavitelné manžety se
2 knofl íky, zaoblený dolní lem, 
záševky na zádech, snadná péče, lze
sušit v sušičce
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 35,55/Kč 925,-
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Russsselllllll || | 946F

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

11.972M Russell | 972M
Coolmax® košile s dlouhým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% Coolmax®-polyes-
ter, micro-twill
Projmutý střih, vyztužený límeček, náprsní kapsa 
na levé straně, zešikmené nastavitelné manžety
se 2 knofl íky, záševky vzadu s 2 bočními záhyby 
, zaoblený dolní lem, snadná péče, prodyšná a
dobře odvádějící vlhkost, lze sušit v sušičce, prát 
bez aviváže
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,50/Kč 1080,-

11.972F Russell | 972F
Coolmax® blůza s dlouhým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% Coolmax®-polyes-
ter, micro-twill
Projmutý střih, elegantní prostý límeček, nasta-
vitelné manžety se 2 knofl íky, záševky na hrudi 
a vzadu pro projmutý střih, zaoblený dolní lem,
snadná péče, dobře odvádí vlhkost, lze sušit v
sušičce, prát bez aviváže
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 38,50/Kč 1000,-

11.960M Russell | 960M
Elastická košile s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
pánská delší elastická košile, límeček, záševky
na zádech a manžety na rukávech, je vyrobena z 
odolného materiálu, který si zachovává svůj tvar
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 40,20/Kč 1045,-

11.960F Russell | 960F
Elastická košile s dlouhým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
dámská vypasovaná delší košile, elegantní mo-
derní límeček, záševky na zádech a manžety na
rukávech, nemá žádné postranní švy, vyrobena z 
odolného materiálu, který si zachovává svůj tvar
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,10/Kč 1015,-

11.946M Russell | 946M
Elastická košile s dlouhým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, perleťové knofl íčky a 
límeček s knofl íčkem, na rukávech jsou manžety s
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,05/Kč 885,-

11.946F Russell | 946F
Elastická košile s 3/4 rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská vypasovaná elastická košile s 3/4 ruká-
vem, klasický límeček, záševky na přední i zadní 
straně a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 33,10/Kč 860,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.973M Russell | 973M
Coolmax® košile s krátkým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% Coolmax®-polyes-
ter, micro-twill
Projmutý střih, vyztužený límeček, náprsní kapsa
na levé straně, záševky vzadu s 2 bočními záhyby
, zaoblený dolní lem, snadná péče, prodyšná a
dobře odvádějící vlhkost, lze sušit v sušičce, prát 
bez aviváže
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 39,40/Kč 1025,-

11.973F Russell | 973F
Coolmax® blůza s krátkým rukávem
110g/m², 70% bavlna, 30% Coolmax®-polyes-
ter, micro-twill
Projmutý střih, elegantní prostý límeček, záševky
na hrudi a vzadu pro projmutý střih, zaoblený
dolní lem, snadná péče, prodyšná, lze sušit v
sušičce, prát bez aviváže
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,10/Kč 940,-

11.961M Russell | 961M
Elastická košile s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
pánská elastická košile delšího střihu, „polo“
límeček a záševky na zádech, vyrobena z odolné-
ho materiálu, který si uchovává svůj tvar a dobře
odvádí vlhkost od těla
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 37,55/Kč 975,-

11.961F Russell | 961F
Elastická košile s krátkým rukávem
130g/m², 75% bavlna, 25% Lycra® T400
dámská elastická košile delšího střihu, elegantní 
moderní límeček, záševky na zádech a vpředu
skrytou légu, po stranách žádné švy, vyrobena z
odolného materiálu, který si uchovává svůj tvar a
dobře odvádí vlhkost od těla
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 36,50/Kč 950,-

11.947M Russell | 947M
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, elegantní částečně
rozšířený límeček, perleťové knofl íčky a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 31,40/Kč 815,-

11.947F Russell | 947F
Elastická košile s krátkým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská elastická košile, klasický kulatý límeček
vzadu s knofl íčkem, záševky, zkrácené krátké
rukávy a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 30,45/Kč 790,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Nemačkavá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská nemačkavá košile klasického střihu, módní zapínání s
dvojitými knofl íčky, klasický límeček a náhradní knofl íčky, je
vyrobena z inovativního materiálu, který si udržuje svůj tvar, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 48,30/Kč 1255,-

Nemačkavá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nemačkavá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íč-
ky, protáhlý límeček a náhradní knofl íčky, je vyrobena z inova-
tivního materiálu, který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 46,95/Kč 1220,-

Nemačkavá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nemačkavá košile, vyztužený límeček, manžety
na rukávech a náhradní knofl íčky, je vyrobena z inovativního 
materiálu, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 47,25/Kč 1230,-

Nemačkavá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská nemačkavá košile, módní zapínání s dvojitými kno-
fl íčky, klasický límeček, náprsní kapsa a náhradní knofl íčky, je
vyrobena z inovativního materiálu, který si udržuje svůj tvar, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 44,40/Kč 1155,-

Nemačkavá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nemačkavá košile, módní zapínání s dvojitými knofl íč-
ky, protáhlý límeček a náhradní knofl íčky, vyrobena z inovativ-
ního materiálu, který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 43,15/Kč 1120,-

Nemačkavá košile s krátkým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nemačkavá, vyztužený límeček, zaoblený lem,
dvojitě složené rukávy a náhradní knofl íčky, je vyrobena z 
inovativního materiálu, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 42,-/Kč 1090,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, límeček se spodními knofl íčky, 
sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní kapsa do V, zaoblený lem 
a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou nastavitelné manžety s 
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 29,45/Kč 765,-

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile s dlouhým rukávem, má klasicky tvarovaný
límeček, zaoblený lem, náhradní knofl íčky a záševky na prsou 
a zádech, na rukávech nastavitelné manžety s knofl íčky, lze
prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 28,60/Kč 745,-

Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská stylová košile s dlouhým rukávem, má zaoblený lem,
klasický límeček a náhradní knofl íčky, na rukávech manžety na 
které se dá přišít knofl íček, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 29,45/Kč 765,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, má límeček se spodními
knofl íčky, sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní kapsa do véčka
a zaoblený spodní lem, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 26,80/Kč 695,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile klasického střihu, klasicky tvarovaný límeček,
zaoblený lem, náhradní knofl íčky a záševky na prsou a
zádech, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1  € 26,05/Kč 675,-

Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile s krátkým rukávem, košile má dvojitě složené
rukávy, klasický límeček, zaoblený lem a náhradní knofl íčky, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 26,80/Kč 695,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.954M Russell | 954M
Košile s dlouhým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
košile s dlouhým rukávem, límeček se 2 knofl íčky,
náhradní knofl íčky a saténovou stuhu podél švu 
límečku, na rukávech jsou manžety se dvěma
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 48,30/Kč 1255,-

11.954F Russell | 954F
Košile 3/4 rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
dámská vypasovaná košile s 3/4 rukávem,
protáhlý límeček, růžová saténová stuha kolem
švu u krku a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou 
široké manžety s postranními rozparky, lze prát
na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 46,95/Kč 1220,-

11.936M Russell | 936M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
pánská klasického střihu, vyztužený klasický
límeček se dvěma knofl íčky, náprsní kapsa, rovný 
spodní lem a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou
nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 28,65/Kč 745,-

11.936F Russell | 936F
Popelínová košile s dlouhým rukávem
125g/m², 100% bavlna
klasický střih, kulatý límeček s knofl íčkem, náprs-
ní kapsa a náhradní knofl íčky, na rukávech jsou 
nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 27,85/Kč 725,-

11.924M Russell | 924M
Popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
moderní střih, klasický límeček, náprsní kapsa,
zaoblený lem a náhradní knofl íčky, na rukávech 
jsou nastavitelné manžety s knofl íčky, snadná
údržba, lze prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 25,40/Kč 660,-

11.924F Russell | 924F
Dámská popelínová košile s dlouhým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih, skrytá léga, zaoblený lem,
náhradní knofl íčky a dekorativní záševky na
prsou a zádech, na rukávech zaoblené manžety s
knofl íčky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,75/Kč 645,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.955M Russell | 955M
Košile s krátkým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
pánská košile s krátkým rukávem, vyztužený
rozšířený límeček, saténová stuha podél vnitřního 
švu límečku, spodní lem do véčka a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 41,70/Kč 1085,-

11.955F Russell | 955F
Košile s krátkým rukávem
136g/m², 54% bavlna, 46% Tencel® Lyocell kepr
dámská košile s krátkým rukávem, protáhlý kulatý
límeček, saténová stuha podél vnitřního švu u
krku a náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 40,55/Kč 1055,-

11.937M Russell | 937M
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
pánská popelínová košile klasického střihu s
krátkým rukávem, košile má klasický vyztužený 
límeček, náprsní kapsu, rovný spodní lem a
náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,-/Kč 675,-

11.937F Russell | 937F
Popelínová košile s krátkým rukávem
125g/m², 100% bavlna
dámská popelínová košile klasického střihu, kula-
tý límeček s knofl íčkem, náprsní kapsa a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 25,25/Kč 655,-

11.925M Russell | 925M
Popelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
pánská popelínová košile s krátkým rukávem,
klasický límeček, dvojitě složený lem na ruká-
vech, náhradní knofl íčky a zaoblený spodní lem, 
snadná údržba, možnost sušit v sušičce, lze prát 
na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 22,75/Kč 590,-

11.925F Russell | 925F
Dámská ppelínová košile s krátkým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vypasovaný střih, skrytá léga, zaoblený spodní 
lem, náhradní knofl íčky a dekorativní záševky na 
prsou a zádech, možno sušit v sušičce, lze prát 
na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 22,10/Kč 575,-

11.926F Russell | 926F
Popelínová košile s 3/4 rukávem
105g/m², 65% polyester, 35% bavlna
dámská stylová popelínová košile s 3/4 rukávem,
má dekorativní záševky na prsou a zádech,
zaoblený spodní lem a skrytou légu, na rukávech 
jsou úzké nastavitelné manžety s knofl íčky, lze
prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 23,40/Kč 610,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.916M 
Russell | 916M
Keprová košile s dlouhým 
rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
pánská keprová košile klasického
střihu, zaoblený spodní lem, límeček 
se spodními knofl íčky, náprsní kapsa 
a náhradní knofl íčky, na rukávech 
zaoblené manžety se dvěma
knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,50/Kč 870,-

11.916F 
Russell | 916F
Keprová košile s dlouhým 
rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
dámská keprová košile klasického
střihu s dlouhým rukávem, zaoblený
spodní lem a náhradní knofl íčky, na
rukávech jsou zaoblené manžety se
dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 32,55/Kč 845,-

11.917M 
Russell | 917M
Keprová košile s krátkým rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
klasický střih, límeček se spodními
knofl íčky, náprsní kapsa, zaoblený
spodní lem a náhradní knofl íčky, na
rukávech jsou zaoblené manžety se
dvěma knofl íčky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 30,85/Kč 800,-

11.917F 
Russell | 917F
Dámská keprová košile s krátkým
rukávem
130g/m², 100% bavlna, kepr
klasický střih, velkoryse střižený
límeček, zaoblený spodní lem,
náhradní knofl íčky a lem kolem
krku ve stejné barvě jako košile, na
rukávech jsou zaoblené manžety se
dvěma knofl íčky
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 29,95/Kč 780,-

11.962M 
Russell | 962M
Košile s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
pánská delší košile s dlouhým ruká-
vem, úzká léga, zaoblené manžety,
na které lze přidělat knofl íčky, je 
vyrobena z neprůsvitného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 34,85/Kč 905,-

11.962F 
Russell | 962F
Košile s dlouhým rukávem, vzor
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
dámská vypasovaná delší košile,
záševky na přední i zadní straně,
elegantní moderní límeček a úzké 
manžety na rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 33,90/Kč 880,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

11.934M 
Russell | 934M
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
pánská popelínová košile klasického
střihu, má klasický límeček, sedlo se
2 bočními záhyby, náprsní kapsu,
rovný spodní lem a náhradní knofl íč-
ky, na rukávech nastavitelné manžety 
s 1 knofl íčkem, lze prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 26,80/Kč 695,-

11.934F 
Russell | 934F
Popelínová košile s dlouhým 
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
dámská popelínová košile klasického
střihu, klasický límeček s knofl íčkem, 
náprsní kapsa do véčka, zaoblený
spodní lem a náhradní knofl íčky, na
rukávech jsou nastavitelné manžety
s knofl íčky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 26,05/Kč 675,-

11.935M 
Russell | 935M
Popelínová košile s krátkým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
klasický střih, klasický límeček,
sedlo se 2 bočními záhyby, náprsní 
kapsu, rovný spodní lem a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 50°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 24,10/Kč 625,-

11.935F 
Russell | 935F
Popelínová košile s krátkým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
klasický střih, klasický límeček s
knofl íčkem, náprsní kapsa do véčka,
zaoblený spodní lem a náhradní 
knofl íčky, lze prát na 50°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 23,40/Kč 610,-

11.963M 
Russell | 963M
Košile s krátkým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
pánská košile delšího střihu s krát-
kým rukávem, úzká léga, elegantní 
límeček, je vyrobena z neprůsvitné-
ho materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 32,20/Kč 835,-

11.963F 
Russell | 963F
Košile s krátkým rukávem, vzor 
rybí kost
130g/m², 84% bavlna, 16%
polyester
dámská košile delšího střihu, vypa-
sovaná, elegantní moderní límeček a
záševky na hrudi a zadním lemu, je
vyrobena z neprůsvitného materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

12 1 € 31,25/Kč 815,-
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25.1432
SOL'S | Bridggegg t

25.1433 
SOL'S | Bettyyy

25.05699
SOL'S | Baaxter Women

2525.0.0565667 7 
SOSOS L''SS || BaBaB xtxterer Meenenn

25.6010 
SOL'S | Brisbaaanenenene

25.6.66030333000 000
SOL'S SSS | ElElElElitititittee

Moss krep
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe

Moss krep
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe
Moss Crepe

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

25.1432 
SOL'S | Bridget
Krepová halenka s krátkým
rukávem
90g/m², 100% polyester, krep
volnější střih, měkká tkanina, jedno-
duchý prostý design, ženský výstřih
s 1 knofl íkem na zadní straně
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 27,-/Kč 705,-

25.1433 
SOL'S | Betty
Krepová halenka s dlouhým
rukávem
90g/m², 100% polyester, krep
volnější střih, měkká tkanina, jedno-
duchý prostý design, tón v tónu na
knofl íku, měkký límeček, manžety s 
1 knofl íkem, zakulacený lem
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 27,75/Kč 720,-

25.0569 
SOL'S | Baxter Women
Popelínová košile s dlouhým
rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
mírně zúžená, vyztužený límeček s
kontrastním lemováním, 7 černých
knofl íčků, přední i zadní záševky, na
konci rukávů nastavitelné manžety 
se 2 knofl íčky, vyrobena z materiálu, 
který je snadný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 32,30/Kč 840,-

25.0567 
SOL'S | Baxter Men
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
115g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
zúžený střih, vyztužený límeček s
kontrastním lemováním, 7 černých
knofl íčků, záševky na zádech, na
konci rukávů nastavitelné manžety 
se 2 knofl íčky, vyrobena z materiálu, 
který je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 32,30/Kč 840,-

25.6010 
SOL'S | Brisbane
Pánská košile s krátkým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
límeček se 2 knofl íčky, náprsní 
kapsa, záševky na zádech, spodní 
lem na stranách mírně zaoblený,
snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,05/Kč 600,-

25.6030 
SOL'S | Elite
Dámská košile s krátkým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
zapínání na 7 knofl íčků, klasický
límeček a záševky na prsou, snadná
údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,05/Kč 600,-
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25.29188
SOL'S | Jaared Women

25.2917
SOL'S | Jared Men

25.01422 
SOL'S | Juules Women

25.1424
SOL'S | Jules Men

25.1648 
SOL'S | Becker Men

252525.1.11116464646464649999
SOSOOL'L'SS | BeBeBeckkckkererr WWWomomomeen
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.2918 
SOL'S | Jared Women
Dámské saténové stretch kalhoty
228g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Šikmé kapsy na přední straně,
obepnutý střih, 2 zadní kapsy,
kapsa na lístky, poutka na opasek,
odtrhávací štítek
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 46,40/Kč 1205,-

25.2917 
SOL'S | Jared Men
Pánské saténové stretch kalhoty
228g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Šikmé kapsy na přední straně,
obepnutý střih, 2 zadní kapsy,
kapsa na lístky, poutka na opasek,
odtrhávací štítek
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52

20 1 € 46,40/Kč 1205,-

25.0142 
SOL'S | Jules Women
Dámské 7/8 kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
Úzký střih, 7/8 délka, poutka na
pásek. pružné díky elastanu, zapí-
nání na zip, francouzské velikosti,
nutná orientace podle tabulek
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1 € 42,85/Kč 1115,-

25.1424 
SOL'S | Jules Men
Pánské kalhoty
240g/m², 98% bavlna, 2% elastan
zúžený střih, pružné díky elastanu,
zapínání na zip,pevný pas s poutky
na pásek, 2 boční kapsy, zadní 
kapsy, francouzské velikosti, nutná 
orientace podle tabulek
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52

20 1 € 42,85/Kč 1115,-

25.1648 
SOL'S | Becker Men
Pánská popelinová košile s dlou-
hým rukávem
110g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, malá klasický
límec, 7 knofl íků tón v tónu, 1 kno-
fl ík na manžetě, puntíkovaný potisk
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,10/Kč 940,-

25.1649 
SOL'S | Becker Women
Dámská popelinová košile s dlou-
hým rukávem
110g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, malá klasický
límec, 7 knofl íků tón v tónu, 1 kno-
fl ík na manžetě, puntíkovaný potisk
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,10/Kč 940,-
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25.7060
SOL'S | Bradford

25252525.77.70505050 0 00 
SOSOSOOL'L'SS ||| EtEtEterere ninnityt

25.7070
SOL'S | Berkeley

25.7040 
SOSS L'S | Ennereree gy

25.6000 00 
SOL'S | Boooostston

25.60200 0
SOL'S | Emmmmbassy

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

25.7060 
SOL'S | Bradford
Pánská popelínová košile s dlou-
hým rukávem
125g/m², 100% bavlna
vyztužený límeček, náprsní kapsa 
a 7 stejnobarevných knofl íčků, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 24,45/Kč 635,-

25.7050 
SOL'S | Eternity
Dámská popelínová košile s 3/4
rukávem
120g/m², 100% bavlna
7 stejnobarevných knofl íčků, náprsní 
kapsa, klasický límeček a zaoblený 
spodní lem, na rukávech jsou široké 
manžety, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 24,45/Kč 635,-

25.7070 
SOL'S | Berkeley
Pánská popelínová košile s krát-
kým rukávem
125g/m², 100% bavlna
7 knofl íčků, náprsní kapsa a vyztu-
žený límeček, příjemný materiál,
snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 23,30/Kč 605,-

25.7040 
SOL'S | Energy
Dámská popelínová košile s krát-
kým rukávem
120g/m², 100% bavlna
7 stejnobarevných knofl íčků, náprsní 
kapsa, klasický límeček a mírně 
zaoblený spodní lem, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 23,30/Kč 605,-

25.6000 
SOL'S | Boston
Pánská košile s dlouhým rukávem
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
límeček se 2 knofl íčky, náprsní kap-
sa, záševky na zádech, na rukávech
nastavitelné manžety se 2 knofl íčky,
spodní lem na stranách mírně za-
oblený, vyrobena z materiálu, který 
je snadný na údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,20/Kč 680,-

25.6020 
SOL'S | Embassy
Dámská košile s dlouhým rukávem 
„Oxford“
135g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
zapínání na 7 knofl íčků, klasický
límeček, záševky a mírně zaoblený
spodní lem, na rukávech nastavitel-
né manžety se 2 knofl íčky, snadná
údržba
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 26,20/Kč 680,-
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25.7015 
SOL'S | Eden

2525.7000
SOOOL'LL S | Brightonoo

25.7020 
SOL'S | Excess

25.703000
SOL'S | BrBroao dway

25.8200 
SOL'S | Globe

25.0598 25 0598
SOL'S | Gatsby

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

25.7015 
SOL'S | Eden
Dámská elastická košile s dlou-
hým rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, záše-
vky, mírně zaoblený spodní lem, na
rukávech nastavitelné manžety se 2
knofl íčky, snadná údržba
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 27,15/Kč 705,-

25.7000 
SOL'S | Brighton
Pánská elastická košile s dlouhým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
7 stejnobarevných knofl íčků, 
zaoblený spodní lem, na rukávech
široké manžety, snadná údržba
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 27,15/Kč 705,-

25.7020 
SOL'S | Excess
Dámská elastická košile s krátkým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehce zúžený střih, 7 stejnoba-
revných knofl íčků, záševky, mírně 
zaoblený spodní lem, vyrobena z
příjemného materiálu
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 26,65/Kč 695,-

25.7030 
SOL'S | Broadway
Pánská elastická košile s krátkým 
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
vypasovaná, 7 stejnobarevných 
knofl íčků a mírně zaoblený spodní 
lem, příjemný materiál snadný na
údržbu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 26,65/Kč 695,-

25.8200 
SOL'S | Globe
Kravata
100% polyester
hladká kravata, délka: 150 cm,
šířka: 8 cm
onesize

200 1 € 13,80/Kč 360,-

25.0598 
SOL'S | Gatsby
Úzká kravata
100% polyester satén
délka: 152 cm, šířka: 5 cm
onesize

200 1 € 13,50/Kč 350,-
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18.40022 22
Tee JaJaysys || 44000022

18181 .4.440000003333
TeTeTT e e ee JaJaayyysysysysy ||| 40033

1818.44.440101010000
Tee JJaaysysysy || 444010110100

18.6000
Tee Jays | 600000

118.6666000 1
TeT e e JaJayyyss | 6000111

1881111 .66005
TeTeTT e JaJaJaJaJ ysy  | 60000000055555555

Merino Wool
M riM rino Woo
MMMM owolleowollerinowolleowolleowollee
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle Merino Wool

MerinoWMM rino Woo
MMMMM wollelleee
MerinoeerinoMerinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle Merino Wool

erino vlna
Merinoe ollll
MerinoMMM

eeeeeowolleowolleowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle
Merinowolle

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

Denim Twill košile s dlouhým rukávem
166g/m², 100% bavlna twill
Projmutý střih, Button Down límeček, zaoblený límec a man-
žety, zakulacený lem, dvě poutka, zadní sedlo s protizáhybem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 62,30/Kč 1620,-

Denim Twill halenka s dlouhým rukávem
166g/m², 100% bavlna twill
Projmutý střih, Button Down límeček, zaoblený límec a man-
žety, zakulacený lem, dvě poutka, zadní sedlo s protizáhybem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 63,25/Kč 1645,-

Košile Oxford „Urban“ s dlouhým rukávem
166g/m², 100% praná bavlna
Volný střih, Button Under límec, zaoblený límec a manžety,
zadní sedlo
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 54,90/Kč 1430,-

Pánský svetr
14 gauge, 50% akryl, 50% merino vlna
klasický svetr s kulatým výstřihem, pevný, měkký úplet,
žebrované detaily
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,55/Kč 1235,-

Pánský svetr s výstřihem do V
50% akryl, 50% merino vlna
klasický svetr s výstřihem do V, pevný, měkký úplet, žebrova-
né detaily
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 47,55/Kč 1235,-

Dámský cardigan
50% akryl, 50% merino vlna
klasický propínací svetr, pevný, měkký úplet, žebrované
detaily
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 47,55/Kč 1235,-

new new

indigo blue indigo blue

black

navy

black

dark grey

light grey

navy

black
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NEW SHIRTS COLLECTION
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181888 4.4.4000000000
TeTeTeT eeee JJaJaJ yyysy  | 4000 0

18.440001
Teeeeeee JaJJJJJJays | 4000011111

111818.444020200
Teee JaJaysys || 4402020

188.444400225 55
TeT e e JaJaaayysy || 4402202555

1818.40221 
Teee e JJaaysy || 4021

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

18.4000 
Tee Jays | 4000
Košile Oxford „Perfect“ s dlou-
hým rukávem
166g/m², 100% praná bavlna
Projmutý střih, Button Down
límeček, zaoblený límec a manžety, 
zakulacený lem, dvě poutka, zadní 
sedlo s protizáhybem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 54,90/Kč 1430,-

18.4001 
Tee Jays | 4001
Halenka Oxford „Perfect“ s dlou-
hým rukávem
166g/m², 100% praná bavlna
Projmutý střih, Button Down
límeček, zaoblený límec a manžety, 
zakulacený lem, dvě poutka, zadní 
sedlo s protizáhybem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 54,90/Kč 1430,-

Luxury košile s dlouhým rukávem
133g/m², 100% bavlna Twill, barvená v přízi
Klasický střih, mírný Cutaway límec, zaoblený límec a manžety, 
zakulacený lem, zadní sedlo, záševky na zádech, Easy Iron
Finish
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 60,30/Kč 1570,-

Luxury Stretch halenka s dlouhým rukávem
113g/m², 96% polyester, 4% lykra
Projmutý střih, zaoblený límec a manžety, zakulacený lem, 
zadní sedlo se dvěma bočními rozparky, záševky na zádech,
Easy Iron Finish
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 60,30/Kč 1570,-

Luxury košile „Slim Fit“ s dlouhým rukávem
133g/m², 100% bavlna Twill, barvená v přízi
Projmutý střih, mírný Cutaway límec, zaoblený límec a man-
žety, zakulacený lem, zadní sedlo, záševky na zádech, Easy
Iron Finish
S – M – L – XL – XXL

10 1  € 60,30/Kč 1570,-

new

new
new

white

black

light blue

navy

white

black

light blue

navy

white white/blue 
buttons black light blue light blue/
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NEW SHIRTS COLLECTION

Sh
irt

s, 
Bu

si
ne

ss
 

&
 T

ro
us

er
s

Fl
ee

ce
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Sw
ea

ts
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Tr
ad

iti
on

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

W
or

kw
ea

r &
 

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
&

 A
cc

es
so

rie
s

Ja
ck

et
s &

Ve
st

s
TE

E 
JA

YS
 





Workwear 
& Safety

< Korntex 76.KXFJ – S. 286      ^ Result 30.455M – S. 281

Top fakta:
1. Poprvé nabízíme materiál bio-bavlnu také pro výrobky v kategorii pracovního oblečení.

2. Velký počet novinek představuje oblast „safety“ – bezpečnostní textil – na konci této kategorie.

3. Několik přidaných nových módních modelů zástěr  obohacuje letos tuto kategorii a rozšiřuje sorti-
ment zástěr na impozantních 18 modelů až v 52 barvách.

4. Nejrozšířenějším top produktem v této kategorii  zůstávají zástěry, následují  výstražné vesty.

5. 19% artiklů v této kategorii jsou novinky v sortimentu.

6. 43% pracovního oblečení lze prát na min. 60°.
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní polokošile
200g/m², 65% polyester, 35% předepraná česaná bavlna
skrytá náprsní kapsa, pletené manžety a límeček, boční švy 
a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, materiál snadný na údržbu, 
možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 18,70/Kč 485,-

Pracovní polokošile
230g/m², 100% předepraná česaná bavlna
skrytá náprsní kapsa, pletené manžety a límeček, vnitřní 
náprsní kapsa, boční švy a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu,
materiál snadný na údržbu, možno prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 5  € 21,60/Kč 560,-

Pracovní funkční polo
200g/m², 100% piqué polyester, cool dry materiál
náprsní kapsa a 3 knofl íčky v barvě tón v tónu, prodyšný
materiál, vysoce absorpční a snadný na údržbu, praní na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5  € 24,80/Kč 645,-

Pracovní tričko
185g/m², 100% předepraná bavlna
pánské pracovní tričko, lem kolem krku, manžety s Lycrou a 
vyztužené švy, materiál se snadnou údržbou, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 5  € 11,05/Kč 285,-

Pracovní mikina
280g/m², 80% česaná bavlna, 20% polyester
moderní pánská pracovní mikina, vyztužené lemy, boční švy a
manžety a lem s elastanem, lze prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 5  € 30,95/Kč 805,-

Pracovní soft shellová bunda
vnější vrstva: 96% polyester, 4% elastan, prostřední vrstva: 
membrána s TPU vrstvou, vnitřní vrstva: 100% polyester
mikrofl eece
Pracovní soft shellová bunda, prodloužená zadní část, 5 
víceúčelových kapes (3 vnější, 2 vnitřní), nastavitelný lem se
stahovací šňůrkou, na ramenou a loktech zesílené panely pro
větší odolnost, nastavitelné manžety na suchý zip, materiál
odolný vůči větru a vodě.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 70,-/Kč 1820,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní vesta
200g/m², 100% polyester, podšívka: 100% polyester
pracovní vesta, 11 multifunkčních kapes, otevřený spodní lem, 
dvojitě prošité švy a přední krytý zip, límeček a kapsy podšité
mikrofl eecem, zadní část je prodloužená, materiál odolný vůči 
větru a vodě, možnost snadného potisku nebo výšivky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 46,-/Kč 1195,-

Pánské pracovní bio polo
200g/m², 50% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení,
50% polyester
Pletený límeček, lemovka u krku, léga se 3 knofl íky, pletené
manžety, postranní rozparky, lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 1  € 20,-/Kč 520,-

Dámské pracovní bio polo
200g/m², 50% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení,
50% polyester
Pletený límeček, lemovka u krku, léga se 4 knofl íky, pletené
manžety, postranní rozparky, lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 1  € 20,-/Kč 520,-

Pracovní bunda
230g/m², nější vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva, podšív-
ka: 200g/m², 100% polyester
funkční pracovní bunda, skrytá ergonomická kapuce, 12
multifunkčních kapes, prodloužená zadní část, na rukávech
nastavitelné manžety na suchý zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1  € 71,-/Kč 1845,-

Pracovní kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
Pánské pracovní kalhoty, nastavitelné kapsy na ochranu kolen, 
kroužek pro připojení klíčů a Velcro zip, na spodní části noha-
vice širší lem pro větší pohodlí (5cm), velké množství snadno
přístupných kapes pro nejrůznější použití, voděodolný materiál
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1  € 49,40/Kč 1285,-

Pracovní kalhoty s kapsami
245g/m², 65% polyester, 35% česaná bavlna
Pánské pracovní kalhoty, nastavitelné kapsy na ochranu kolen, 
velcro zip, kroužek na připojení klíčů, držák na kladivo po
obou stranách. Na spodní části nohavic širší lem pro větší 
pohodlí (5cm), velké množství snadno přístupných kapes pro 
nejrůznější použití, Odolný materiál
44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

10 1  € 58,80/Kč 1530,-
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02.0860 James & 
Nicholson | JN 860

02.0859 James & 
Nicholson | JN 859

02.0870 James & 
Nicholson | JN 870

02.0869 James & 
Nicholson | JN 869

02.0858 James & 
Nicholson | JN 858

02.0857 James & 
Nicholson | JN 857

02.0872 James & 
Nicholson | JN 872

02.0848 James & 
Nicholson | JN 848

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

Pánské pracovní tričko - Level 2
160g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
pružný lem s elastanem, lemovka
kolem krku, kontrastní vklady po
stranách a na ramenou, lemovka 
v přední části ramene, lze prát na
60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 14,30/Kč 370,-

Dámské pracovní tričko - Level
2
160g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
lehce zúžený střih, pružný lem s
elastanem, lemovka kolem krku,
kontrastní vklady po stranách a na
ramenou, lemovka v přední části
ramene, lze prát na 60° a sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 14,30/Kč 370,-

Pánská pracovní mikina - Level 
2
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
načechraná vnitřní strana, kon-
trastní vklady po stranách a na
ramenou, lemovka v přední části
ramenou, žebrované manžety s
elastanem na rukávech a v pase, 2
boční kapsy se skrytým zipem, lze 
prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 37,20/Kč 965,-

Dámská pracovní mikina - Level 
2
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
lehce vypasovaný střih, nače-
chraná vnitřní strana, kontrastní 
vklady po stranách a na ramenou,
lemovka v přední části ramenou,
žebrované manžety s elastanem na
rukávech a v pase, 2 boční kapsy
se skrytým zipem, lze prát na 60° 
a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 5 € 37,20/Kč 965,-

Pánské pracovní polo - Level 2
200g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
pletené manžety a límeček,
kontrastní vklady po stranách a na 
ramenou, lemovka v přední části
ramene, límeček s kontrastními
proužky, lemovka kolem krku, léga 
s 3 knofl íčky, lze prát na 60° a
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 20,-/Kč 520,-

Dámské pracovní polo - Level 2
200g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
lehce zúžený střih, pletené manže-
ty a límeček, kontrastní vklady po
stranách a na ramenou, lemovka
v přední části ramene, límeček s
kontrastními proužky, lemovka
kolem krku, léga s 4 knofl íčky, lze 
prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 20,-/Kč 520,-

Pracovní bermudy - Level 2
250g/m², 97% bavlna, 3%
elastan
lehké elastické plátno, pohodlné
nošení díky elastanu a ergonomic-
kému střihu, odolné trojité prošití,
elastický pás s poutky, kapsa na
metr, kapsy na nářadí, držáky na
pera a kapsa na mobil, skryté zipy 
a knofl íky, lze prát na 60° a sušit
v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60

20 1 € 43,10/Kč 1120,-

Pracovní kalhoty s laclem - 
Level 2
250g/m², 97% bavlna, 3%
elastan
lehké elastické plátno, pohodlné
nošení díky elastanu a ergonomic-
kému střihu, odolné trojité prošití,
lacl s nastavitelnými elastickými
šlemi, kapsa na metr, kapsy na
nářadí, držáky na pera, kapsa na
mobil a velká kapsa na zip na lac-
lu, refl exní prvky na přední i zadní 
straně, skryté zipy a knofl íky, lze
prát na 60° a sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60

20 1 € 71,80/Kč 1865,-
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02.0868 James & 
Nicholson | JN 868

02.0850 James & 
Nicholson | JN 850

02.0854 James & 
Nicholson | JN 854

02.0852 James & 
Nicholson | JN 852

02.0847 James & 
Nicholson | JN 847

02.0849 James & 
Nicholson | JN 849

02.0853 James & 
Nicholson | JN 853

02.0851 James & 
Nicholson | JN 851

Sommer Soft shell
Summer Soft shell

er Soft shelloft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft
SuSSommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft shehell

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
eichter Jackenstoff 

chter Jackenstoff
ichter Jackensto
chter Jackenst
chter Jackenstoff

leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
eichter Jackenstoff 

chter Jackenstoff
ter Jackensto
ter Jackenst
er Jackensto

leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
LLleichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

Zimní softshell
Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Sommer Soft shell
Summer Soft shellellell

letní soft she
ommer Sommer oft sheoft ser Soft sheSoft sr Soft sol tnímeSoSoSuSSoSoSoSo Softshellft hellftSoSoftshellftshellftshellftshell
ommem emeommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

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

Pracovní mikina - Level 2
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
načechraná vnitřní strana, kontrastní vklady
po stranách a na ramenou, lemovka v přední 
části ramenou, žebrované manžety s elasta-
nem na rukávech a v pase, lze prát na 60° a
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 34,10/Kč 885,-

Pracovní vesta - Level 2
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, stojáček s
jemnýn fl eecem uvnitř, po celé délce skrytý
zip s ochranou brady a klopou proti větru,
ergonomicky střižené rukávy, boční kapsy na
zip, náprsní kapsa na suchý zip, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na ruká-
vech a na zadní straně, skryté zipy a knofl íky, 
lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 50,30/Kč 1310,-

Pracovní soft shellová prošívaná vesta - 
Level 2
vnější vrstva: 100% polyester, výplň: 100%
polyester, podšívka: 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček s jemnýn fl eecem uvnitř, 
po celé délce skrytý zip s ochranou brady a 
klopou proti větru, prodloužená záda, boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na přední 
i zadní straně, zip pro snadný potisk a výšiv-
ku, skryté zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 71,90/Kč 1870,-

Pracovní soft shellová vesta - Level 2
320g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček, ergonomicky střižené 
rukávy, prodloužená záda, po celé délce 
skrytý zip s ochranou brady a klopou proti 
větru, boční kapsy na zip, náprsní kapsa,
vnitřní kapsa, kapsa na mobil uvnitř, refl exní 
prvky na rukávech a na zadní straně, skryté 
zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 59,90/Kč 1555,-

Pracovní kalhoty - Level 2
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, odolné
trojité prošití, elastický pás s poutky, kapsa na
metr, kapsy na nářadí, držáky na pera a kapsa
na mobil, refl exní prvky na přední i zadní 
straně, skryté zipy a knofl íky, lze prát na 60°
a sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 –
58 – 60

20 1 € 62,30/Kč 1620,-

Pracovní bunda - Level 2
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, stojáček s
jemnýn fl eecem uvnitř, po celé délce skrytý
zip s ochranou brady a klopou proti větru,
ergonomicky střižené rukávy, boční kapsy
na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa, náprsní 
kapsa na suchý zip, kapsa na mobil uvnitř, 
refl exní prvky na rukávech a na zadní straně,
skryté zipy a knofl íky, lze prát na 60° a sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 69,50/Kč 1805,-

Pracovní soft shellová prošívaná bunda -
Level 2
podšívka: 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček s jemnýn fl eecem uvnitř, 
po celé délce skrytý zip s ochranou brady a 
klopou proti větru, prodloužená záda, boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na ruká-
vech a na zadní straně, zip pro snadný potisk
a výšivku, zakryté zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

10 1 € 95,90/Kč 2495,-

Pracovní soft shellová bunda - Level 2
320g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček, ergonomicky střižené 
rukávy, prodloužená záda, po celé délce 
skrytý zip s ochranou brady a klopou proti 
větru, boční kapsy na zip, náprsní kapsa,
vnitřní kapsa, kapsa na mobil uvnitř, refl exní 
prvky na rukávech a na zadní straně, zakryté
zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 81,50/Kč 2120,-

WORKWEAR - LEVEL 2
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02.0827 James & 
Nicholson | JN 827

02.0832 James & 
Nicholson | JN 832

02.0835 James & 
Nicholson | JN 835

02.0856 James & 
Nicholson | JN 856

02.0828 James & 
Nicholson | JN 828

02.0833 James & 
Nicholson | JN 833

02.0834 James & 
Nicholson | JN 834

02.0855 James & 
Nicholson | JN 855

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

Pracovní tričko
165g/m², 100% polyester
lemy v kontrastních barvách,
vyrobeno z pohodlného lehkého 
materiálu, který je rychleschnoucí 
a velmi prodyšný
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 1 € 16,40/Kč 425,-

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35%
bavlna, lemování: 100 polyamid
Cordura®
odolný materiál, několik multi-
funkčních kapes, vyztužené švy,
refl exní prvky a elastický pas s 
poutky na pásek, ve třech různých
provedeních (krátké, střední a 
dlouhé kalhoty)
25 – 26 – 27 – 28

20 1 € 62,90/Kč 1635,-

Pracovní kraťasy
260g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna, lemování: 100% polyamid
pracovní kraťasy se 2 kapsami na 
zip a několika dalšími kapsami,
kapsy jsou vyztužené Cordurou®, 
pas kalhot je elastický s několika
poutky, z vysoce kvalitního a
odolného materiálu
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60

20 1 € 41,50/Kč 1080,-

Pánská pracovní fl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
protižmolkující microfl eece 
nenáročný na údržbu, po stranách
elastické soft shellové vklady v
kontrastní barvě, stojáček, skrytý
zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-

Pánské pracovní polo
165g/m², 100% polyester
pletený límeček s pruhy v
kontrastních barvách, kontrastní 
lemování a 3 knofl íčky, pohodlný 
lehký materiál, který je rychle-
schnoucí a odvádí vlhkost od těla
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 1 € 21,50/Kč 560,-

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35%
bavlna, lemování: 100% polyamid
Cordura®
nastavitelný lacl, elastický pas s
několika poutky, oblast kolen vy-
ztužená Cordurou®, 2 kapsy na zip
a mnoho dalších kapes na různé
nástroje, refl exní prvky na přední i 
zadní straně z vysose kvalitního a
odolného materiálu
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60

10 1 € 73,-/Kč 1900,-

Pracovní 3/4 kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna, lemování: 100% polyamid
pracovní 3/4 kalhoty s několika 
kapsami, elastický pas s několika
poutky, oblast kolen vyztužená
Cordurou®, na zadní straně refl exní 
prvky, vyrobeny z vysoce kvalitní-
ho a odolného materiálu
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60

20 1 € 56,80/Kč 1475,-

Dámská pracovní fl eecová vesta
280g/m², 100% polyester
lehce zúžený střih, protižmolkující 
microfl eece nenáročný na údržbu,
po stranách elastické soft shellové 
vklady v kontrastní barvě, stojá-
ček, skrytý zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 1 € 33,50/Kč 870,-
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02.0842 James & 
Nicholson | JN 842

02.0822 James & 
Nicholson | JN 822

02.0825 James & 
Nicholson | JN 825

02.0845 James & 
Nicholson | JN 845

02.0841 James & 
Nicholson | JN 841

02.0821 James & 
Nicholson | JN 821

02.0824 James & 
Nicholson | JN 824

02.0844 James & 
Nicholson | JN 844

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
eichter Jackenstoff

c t Jacket Fabr
Jacket Fabr

ichter Jackensto
chter Jackenst
chter Jackenstoff

leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
i hter Jackensto
i hter Jackht r Jackheichter Jackenstoff

eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

Zimní soft shell
WWWW

ftshellftshellftshellftshell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Summer Soft shell
l tní softshell

SoSoSoSo
llshellshellshellshell

mer Softsheft
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

Dámský  fl eece
Ladies‘ Fleece
adies‘ Fleece

Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece
Damen Fleece

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
Light Jacket Fabr
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff 
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

softshell
Winter Soft
Winter SoWinter SoWinter So llllllll
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Summer Soft shell
Sommer Soft shell
ommer Soft she

Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

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

Pánská pracovní fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
stojáčkek, 2 boční kapsy na zip, kapsa na
rukávu, přední zip s ochranou na bradu, na
rukávech a bocích elastické panely v kon-
trastní barvě, vyrobena z příjemného teplého 
materiálu, který je nenáročný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

25 1 € 40,70/Kč 1060,-

Pracovní vesta
250g/m², vnější vrstva: 65% polyester, 35% 
bavlna, vnitřní vložky: 100% polyamid
stojáček, vyztužená ramenní část, krytý přední 
zip, větrací otvory na zádech, boční kapsy,
náprsní kapsa a vnitřní kapsu na zip, vnitřek 
límečku z měkkého mikrofl eecu, vesta je
vyrobena z robustní smíšené tkaniny, která je 
odolná vůči větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL –
6XL

20 1 € 62,30/Kč 1620,-

Pracovní soft shellová vesta
100% polyester
stojáček, vyztužené ramenní části, krytý před-
ní zip, refl exní prvky, boční kapsy na zip, ná-
prsní kapsa, vnitřní kapsa a kapsa na mobilní 
telefon, vnitřek límečku z měkkého materiálu, 
prodyšný materiál (2.000g/m²/24h), který je
odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 74,40/Kč 1935,-

Letní pracovní soft shellová bunda
100% polyester
stojáček, přední zip, vyztužené ramenní švy, 
několik multifunkčních kapes, na zádech a ru-
kávech refl exní prvky, vyrobena z prodyšného
materiálu (2.000g/m²/24 h), který je odolný
vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 66,-/Kč 1715,-

Dámská pracovní fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
mírně vypasovaný střih, stojáček, 2 boční 
kapsy na zip, kapsa na rukávu, přední zip s 
ochranou na bradu, na rukávech a bocích
elastické panely v kontrastní barvě, vyrobena
z příjemného teplého materiálu, který je
nenáročný na údržbu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

25 1 € 40,70/Kč 1060,-

Pracovní bunda
vnější vrstva: 65% polyester, 35% bavlna, 
vnitřní vložky: 100% polyamid
stojáček, náprsní kapsa, vyztužená ramenní 
část, boční kapsy, krytý přední zip, větrací 
otvory na zádech, vnitřek límečku a rukávů
vyroben z měkkého mikrofl eecu, robustní a
odolná smíšená tkanina, která je odolná vůči
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL –
6XL

20 1 € 69,80/Kč 1815,-

Pracovní soft shellová bunda
100% polyester, vnitřní vložky: 100%
polyamid
stojáček a odnímatelná kapuce, vyztužené 
ramenní části, krytý přední zip, boční kapsy 
na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa a kapsa
na mobilní telefon, na rukávech a zádech jsou
refl exní prvky a na zádech zip pro dekoraci, 
límeček a manžety jsou z vnitřní části z
měkkého materiálu, bunda je vyrobena z pro-
dyšného materiálu (2.000g/m²/24h), který je
odolný vůči větru a vodě (2.000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

10 1 € 97,10/Kč 2525,-

Letní pracovní soft shellová bunda
100% polyester
stojáček, přední zip, vyztužené ramenní švy, 
několik multifunkčních kapes, refl exní prvky
na zádech a rukávech, vyrobena z prodyšného
materiálu (2.000g/m²/24 h), který je odolný
vůči větru a vodě (2.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 85,20/Kč 2215,-
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02020202.0. 80000 JaJamemess && 
NiNNiNiiichchhchchcchooloo sonn | JNJN 8800000

02.0802222 James & &
Nicholson |||| JN 802

0202.0.00992929 0 James s &&&
NiNichchc ololsooosoonn | JN 9222020

02.0922
James & Nicholsoooooonnnn | JN 922222

020202022.00000868677
Jamemmees && && NiN chhololsososoonnnn || JNJNJNJ 888867

03.6621
Myrtle Beach | MB 6621

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

Pánské pracovní tričko
180g/m², bavlna, hladký úplet
Pánské pohodlné pracovní tričko. dvojitě prošito a má lem u 
krku. z vysoce kvalitního materiálu, udržujesi svůj tvar. Barev-
né tričko doporučujeme prát na 60° a bílé na 95°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

100 10  € 14,40/Kč 375,-

Dámské pracovní tričko
180g/m², 100% předepraná česaná bavlna, hladký úplet
Dámské mírně zúžené pracovní tričko, dvojitě prošito a má
lem u krku, barevné tričko doporučujeme prát na 60° a bílé
na 95°
S – M – L – XL – XXL

100 10  € 14,40/Kč 375,-

Pánské tričko s náprsní kapsou
180g/m², 100% česaná bavlna
Pánské tričko s náprsní kapsou a kulatým výstřihem s elasta-
nem, dvojitě prošito na krku, ramenou a průramcích, z materi-
álu, který si udržuje svůj tvar, doporučujeme prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

100 10  € 10,-/Kč 260,-

Polo tričko s náprsní kapsou
200g/m², 100% česaná bavlna
Pánské polo s náprsní kapsou, na ramenou a průramcích dvo-
jitě prošito a má boční rozparky a knofl íčky ve stejné barvě, 
na rukávech a límečku je žebrovaný lem, z materiálu, který si
udržuje svůj tvar, doporučujeme prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 17,40/Kč 450,-

Dámské pracovní polo s kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
lehce vypasovaný střih, léga s 4 knofl íčky, pletené manžety a 
límeček, lemovka kolem krku, náprsní kapsa s klopou a knofl í-
kem, uzpůsobeno pro snadný potisk a výšivku (látka u kapsy i 
u etikety), lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10  € 20,40/Kč 530,-

6 panelová pracovní čepice
65% polyester, 35% bavlna
pracovní čepice, trvanlivý, odolný materiál, 6 vyšívaných vět-
racích otvorů, 6 ozdobných šicích linek na vrcholu, vyztužené 
čelo, polstrované potítko, spona v matné stříbrné s kovovým 
očkem
onesize

144 24  € 7,40/Kč 190,-
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020200 .0838 James && 
NNiN chchcholson | JN 83883

02.0837 James & 
Nicholson | JN 837

02.0008686866666 JaaJaJamemememesssss &&& &&
Nicholson | JN 866

0202022.0.0.0865 555 JJaJaJJ memeeesss & &
NiNiiichcholson ||| JNJNNN 865555

02.00830 James & 
iiNiNi hchcholo son | JN 830

0202.0000. 82822299 99 James & 
Nichoolo son | JN 829
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.0838 
James & Nicholson | JN 838
Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pánské pracovní tričko, úzký elastický lem kolem 
krku a výstřih do véčka, z odolného materiálu, lze
prát na 60°, vhodné pro sušení v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 10 € 14,30/Kč 370,-

02.0837 
James & Nicholson | JN 837
Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50% polyester
dámské mírně vypasované pracovní tričko, tričko
má úzký elastický lem kolem krku a výstřih do
véčka, z odolného materiálu, lze prát na 60°,
vhodné pro sušení v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 14,30/Kč 370,-

02.0866 
James & Nicholson | JN 866
Pánské pracovní polo s dlouhým rukávem a
kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletený límeček, léga s 3 knofl íčky, manžety na 
rukávech s elastanem, náprsní kapsa s klopou
a knofl íkem, uzpůsobeno pro snadný potisk a 
výšivku (látka u kapsy i u etikety), lze prát na
60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

30 10 € 22,80/Kč 595,-

02.0865 
James & Nicholson | JN 865
Dámské pracovní polo s dlouhým rukávem a
kapsou
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
lehce vypasovaný střih, pletený límeček, léga s
4 knofl íčky, manžety na rukávech s elastanem,
náprsní kapsa s klopou a knofl íkem, uzpůsobeno
pro snadný potisk a výšivku (látka u kapsy), 
lemovka kolem krku, lze prát na 60° a sušit v
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 22,80/Kč 595,-

02.0830 
James & Nicholson | JN 830
Pánské pracovní polo tričko
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 3 kno-
fl íčky, materiál udržující svůj tvar, lemovka kolem
krku, možno prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 10 € 20,-/Kč 520,-

02.0829 
James & Nicholson | JN 829
Dámské pracovní polo tričko
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 4
knofl íčky, materiál udržující svůj tvar, lemovka
kolem krku, boční rozparky, možno prát na 60°
a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 20,-/Kč 520,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní polo tričko
190g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Pánské pracovní polo pletený límeček, boční rozparky a 
knofl íčky ve stejné barvě, na ramenou je dvojitě prošito, 
odolný materiál, nenáročný na údržbu, vhodné do práce a pro 
volný čas
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 13,90/Kč 360,-

Pánské pracovní polo tričko
220g/m², 100% předepraná česaná bavlna, piqué bavlna
Pánské pracovní polo, dvojitě prošito a má pletené manžety
a límeček, barevné tričko doporučujeme prát na 60° a bílé
na 95°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 19,60/Kč 510,-

Dámské pracovní polo tričko
220g/m², 100% česaná bavlna, piqué bavlna
Dámské mírně zúžené pracovní polo dvojitě prošito a má 
pletené manžety a límeček, barevné tričko doporučujeme prát
na 60° a bílé na 95°
S – M – L – XL – XXL

50 10 € 19,60/Kč 510,-

Pracovní mikina s 1/2 zipem
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Pánská pracovní mikina s 1/2 zipem, pružný 
žebrovaný lem, doporučujeme prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 34,10/Kč 885,-

Pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
pracovní mikina s kulatým výstřihem, na 
spodním lemu a rukávech elastické žebrované
manžety, z příjemného materiálu, lze prát na
60°, lze sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 25,20/Kč 655,-

Mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
Mikina se stojáčkem má 2 boční kapsy se
skrytým zipem, spodní lem a manžety jsou 
žebrované a elastické, mikina má po celé své
délce zip s kovovým jezdcem, doporučujeme
prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 37,30/Kč 970,-

Mikina s náprsní kapsou
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Pánská mikina s náprsní kapsou a lemem u
krku, na ramenou, krku a průramcích dvojitě
prošita, vyrobena z kvalitní 3vrstvé tkaniny, 
doporučujeme prát na 60°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 25,90/Kč 675,-
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Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
SSSpletený fl eece

pletený fl eec
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
titted Fleece
itted Fleeced FleeceFleece

Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Stricitted Fleece

itted Fleeced FleeceFleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
pletený fl pleteKnitted Fleece
Knitted Fleec
Knitted Fleec
KnStrick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

Pánská pracovní bunda z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
stojáček se skrytým zipem s ochranou brady a klopou proti
větru, teplá a měkká tkanina v melírovaném vzhedu, snadná
na údržbu, vnější strana v pleteném vzhledu, vnitřní strana
načechraná, elastické soft shellové vklady na bocích ramenou 
a rukávech
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 35,90/Kč 935,-

Pánská pracovní bunda z pleteného fl eece
280g/m², 100% polyester
stojáček, po celé délce skrytý zip s ochranou brady a klopou 
proti větru, elastické soft shellové vklady na bocích ramenou a 
rukávech, 2 boční kapsy se skrytým zipem, teplá a měkká tka-
nina v melírovaném vzhedu, snadná na údržbu, vnější strana v
pleteném vzhledu, vnitřní strana načechraná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1 € 47,80/Kč 1245,-

Dámská pracovní bunda z pleteného fl eece
280g/m², 100% polyester
lehce zúžený střih, stojáček, po celé délce skrytý zip s ochra-
nou brady a klopou proti větru, elastické soft shellové vklady 
na bocích ramenou a rukávech, 2 boční kapsy se skrytým
zipem, teplá a měkká tkanina v melírovaném vzhedu, snadná
na údržbu, vnější strana v pleteném vzhledu, vnitřní strana
načechraná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 1 € 47,80/Kč 1245,-

Pracovní bunda s odepínatelnými rukávy
vnější vrstva: 100% oxford polyester, střední 
vrstva: 100% polyester, vnitřní vrstva: 100%
polyamid
pánská pracovní bunda s odepínatelnými 
rukávy na zip, 2 velké náprsní kapsy, kapsu na
mobilní telefon a tužku, kapsu na rukávu, 2
prostorné vnitřní kapsy a refl exní lemování na
rukávech, na rukávech a v pase jsou pletené 
lemy, zip je umístěn v podšívce pro možnost
snadného potisku nebo výšivky, bunda má
vnitřek límce z teplého mikrofl eecu, materiál 
je odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 87,-/Kč 2260,-

Pilotní bunda 3 v 1
vnější vrstva: 60% polyester, 40% bavlna, 
fl eece, prostřední vrstva a vnitřní vrstva: 
100% polyester
Pánská pilotní bunda 3 v 1, odnímatelné 
rukávy a límeček, 2 velké náprsní kapsy, kapsu 
na mobilní telefon, 2 boční kapsy, kapsu na
rukávu, 2 vnitřní kapsy a refl exní prvky na
zádech a ramenou, v pase a na rukávech jsou
pletené lemy, díky zipu v podšívce lze bunda
snadno vyšít, bunda má vnitřní vestu na zip,
která se dá odepnout, bunda je vyrobena
z materiálu, který odpuzuje nečistoty a je
odolný vůči větru a vodě (600mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 89,30/Kč 2320,-

6 panelová pracovní čepice
100% bavlna
6 panelová pracovní čepice ve stylu JN oděvů, 
čepice má 6 vyšívaných větracích otvorů, la-
minované přední panely, vnitřní polstrovanou
čelenku a kovovou sponu v matné stříbrné 
barvě, odolná tkanina
onesize

144 24 € 9,30/Kč 240,-

Pletená čapka melanž
44g, Svrchní materiál: 100% polyester
Vnější strana pletená, vnitřní strana a široký
lem fl aušově měkké drsněné
onesize

100 10 € 7,10/Kč 185,-
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PrPrPrememieer r | PRR133999999
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synthetic leather
tetická kůže

synthetic leather
synthetic leather

K nstlederl dK nstlederl dl ddKunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder

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

Dětská zástěra
280g/m², 100% bavlna
zástěra s nastavitelnou přezkou, vpředu dvojité kapsy, délka:
60 cm, šířka: 44 cm
onesize

50 10  € 10,15/Kč 265,-

Zástěra
280g/m², 100% bavlna
zástěra s nastavitelnou přezkou, velikost: délka: 90 cm, šířka:
76 cm, velikost kapes: délka: 20 cm, šířka: 31,5cm
onesize

50 10  € 13,65/Kč 355,-

Denim zástěra „District“ s laclem
350g/m², 100% bavlna Denim s akrylovým povrchem
Akrylový povrch s voskovaným efektem, vodoodpudivé
vlastnosti, 100cm dlouhý pásek s kovovými očky, zapínání za
krk s nastavitelnou sponou, kontrastní jeansové švy a tkaniny, 
kapsa a poutko na utěrky, lze prát na 40 °, šířka: 72cm, délka:
86cm
onesize

36 6  € 31,20/Kč 810,-

Zástěra s laclem a kapsami
240g/m², 65% polyester, 35% bavlna
zástěra pro dospělé, s nastavitelným laclem, velká kapsa se 2
přihrádkami, rozměry: 90x75cm
onesize

50 10  € 12,85/Kč 335,-

Dětská zástěra s laclem
240g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Dětská zástěra s laclem, velká přední kapsa se 2 přihrádka-
mi, délka laclu nastavitelná pomocí kovové spony, rozměry: 
64x47cm
onesize

50 10  € 9,45/Kč 245,-

Vesta s kapsami
65% polyester, 35% bavlna
Vesta s kapsami a zaobleným spodním lemem, přední straně 
4 kapsy: 3 kapsy s patkou a 1 náprsní dvojlůžkovou kapsu s
patkou
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 5  € 25,70/Kč 670,-
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48.1048 
The One Towelling | Apron

48.1050 
The One Towelling | Oven Glove

48.1049 
The One Towelling | Pot Holder

39.013333444444
Premier | PR134

339393 .0.0. 13135 
Preememieiei r r || PRR131355

39393 .0.0133666
PPrPreemme ieier || PRPR131366

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

Zástěra s laclem
220g/m², 65% polyester, 35% bavlna
Rozměry: 75x95cm, velikost kapsy: 40x20cm, doporučujeme 
prát na 60°, lze sušit v sušičce
onesize

100 5  € 8,85/Kč 230,-

Kuchyňská rukavice
180g/m², 100% bavlna
Rozměry: 21x30cm, doporučujeme prát na 60°, lze sušit v 
sušičce
onesize

200 5  € 4,30/Kč 110,-

Kuchyňská chňapka
170g/m², 100% bavlna
Rozměry: 21x21cm, doporučujeme prát na 60°, lze sušit v 
sušičce
onesize

200 5  € 1,75/Kč 45,-

Denim zástěra „District“
350g/m², 100% denim bavlna s akrylovým potahem
předepraný vzhled, materiál odpuzující vodu, 100cm dlouhé
popruhy, nastavitelné šle s přezkami, kontrastní jeans štepo-
vání a detaily látky, našitá kapsa a poutko, lze prát na 60°,
šířka: 72cm, délka: 86cm
onesize

36 6  € 25,-/Kč 650,-

Denim zástěra „Division“
350g/m², 100% denim bavlna s akrylovým potahem
předepraný vzhled, materiál odpuzující vodu, 100cm dlouhé
popruhy, nastavitelné šle s přezkami, kontrastní jeans štepo-
vání a detaily látky, našitá kapsa a poutko, lze prát na 60°,
šířka: 50cm, délka: 70cm
onesize

36 6  € 20,30/Kč 530,-

Denim zástěra „Division“
350g/m², 100% denim bavlna s akrylovým potahem
předepraný vzhled, materiál odpuzující vodu, 100cm dlouhé
popruhy z umělé kůže, nastavitelné šle s přezkami, kontrastní 
jeans štepování a detaily látky, našitá kapsa a poutko, lze prát
na 60°, šířka: 72cm, délka: 86cm
onesize

36 6  € 24,10/Kč 625,-

new
brand

new
brand

white black anthracite taupe

lime red royal blue navy

white black anthracite taupe

lime red royal blue navy

white black anthracite taupe
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indigo/brown
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black denim

indigo/brown

indigo denim
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39.0151 
Premier | PR151

39.00132
PrPremmieier rr | PRR131322

3939.0133
PrPP ememmieii r | PR133

33933 .0733330000 
Preeememier | PR730

399.077757 0
Prememmmiieieiei rrr | PR750

3999 0.0.0074777 0 
Prrrremiei r | PRPRPRR74747477744440000

393333 .0657 
PrPrPrPreeemeee ier | PR657

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

Zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% bavlna
se šňůrkou na zavázání. šňůrka je dlouhá 90 cm, délka zástěry 
50 cm, šířka 80 cm, lze prát na 60°, průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 10,80/Kč 280,-

Bavlněná chino zástěra s laclem
235g/m², 100% bavlna
Nastavitelný popruh se sponou, prošívaná
chino kapsa s nýty, délka: 86cm, šířka: 72cm
onesize

36 6 € 20,30/Kč 530,-

Bavlněná chino zástěra do pasu
235g/m², 100% bavlna
Chino prvky na opasku a kapse, kovové kroužky, pásek na
uvázání 90cm dlouhé, šířka: 60cm, délka: 33cm
onesize

36 6 € 17,95/Kč 465,-

Dámská business kravata
100% polyester, plátno
rozměry: 140x25 cm, kravata je vhodná pro 
sítotisk a lze prát v pračce
onesize

48 12 € 14,-/Kč 365,-

Saténová kravata „Colours“
100% polyester
z lesklého saténu, rozměry: 144x8,5 cm, lze
prát v pračce, podobné artikly: 39.0730 a 
39.0740
onesize

72 12 € 12,40/Kč 325,-

Dámský šifónový šátek „Colours“
40g/m², 100% polyester šifon
rozměry: 98x16,5 cm, doporučujeme prát
v ruce
onesize

48 12 € 12,15/Kč 315,-

Kuchařský rondon
65% polyester, 35% bavlna twill
Easy Care kuchařský rondon s dlouhým
rukávem, překryv 10 knofl íků, unisex velikost,
lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 6 € 27,90/Kč 725,-
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Prememmmieier | PRR12126
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

39.0150 
Premier | PR150
Zástěra s laclem „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35%
bavlna, denim: 275g/m2, 70%
bavlna, 30% polyester
s laclem a stahovací sponou, lacl
je dlouhý 90 cm, délka zástěry 86
cm, šířka 72 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 11,75/Kč 305,-

39.0158 
Premier | PR158
Dlouhá zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka 90
cm, zástěra má v přední části kla-
sickou kapsu s kapsou na propisku,
délka zástěry 80 cm, šířka 90 cm,
lze prát na 60°, průmyslové mytí 
85°
onesize

72 6 € 12,80/Kč 335,-

39.0154 
Premier | PR154
Zástěra s laclem a kapsou 
„Colours“
195g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
s laclem a stahovací sponou, lacl je
dlouhý 90 cm, zástěra má velkou
přední kapsu, délka zástěry 50 
cm, šířka 80 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 12 € 12,10/Kč 315,-

39.0155 
Premier | PR155
Zástěra do pasu s kapsou „Co-
lours“
195g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka je
dlouhá 90 cm, zástěra má v přední 
části 3 kapsy, délka zástěry 33
cm, šířka 60 cm, lze prát na 60°,
průmyslové mytí 85°
onesize

72 6 € 10,25/Kč 265,-

39.0125 
Premier | PR125
Denim zástěra do pasu
265g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Kontrastní rifl ové prošití, měděné
nýty, 4 kapsy, lze prát na 60 ° ,
průmyslové praní na 85 °
onesize

36 6 € 14,15/Kč 370,-

39.0126 
Premier | PR126
Denim zástěra s laclem
265g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
Kontrastní rifl ové prošití, nastavi-
telný popruh s kovovou sponou, 4 
kapsy, lze prát na 60 °, průmyslové
praní na 85 °
onesize

36 6 € 16,50/Kč 430,-
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30.3.300000X X ReR suultlt 
WoWorkrk-G-Guaardrd | R303000X0X0XX

3000000.305X Reeesusuusuult
Workkkk-Guard ||||| R330333 5X

30300303030.3.3353 XXX RReReReReR sususus ltltlt 
WoWorkkrkkkk-G-GGuauauaarrdrdrr ||| RRRR333333335X5X5X5X5X55

303030300.330606X X Reeeesult 
WoWoWWWoW rkrk-G-Guardd ||| R30306X6XXXX

30303 .333326262 X X XXX
ReeeResusususultttllttt ||||| RRRRR323232326X6X6X6XX

3030.3.31010X X ReResus ltlt
WoWorkrk-G-Guauauuu rdrd || RR31310X0X

303033033 .333333300808080 XXX ReResusususususultlttlt 
WoWoWW rkrk-G-G-G-GG-GGuuauaauauau rdrdrdrd || RR30308X8X8X88X8X

33330.309X ReResult 
Work-Guard | R309X

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

Pilotní bunda
vnější vrstva: 320g/m² 100% oxford po-
lyester s PVC vrstvou, podšívka: 190T 100%
polyester, výplň: 160g/m² 100% polyester
Bunda se stojáčkem má několik předních
kapes, kapsu na rukávu, refl exní prvky a 
podlepené švy, na rukávech jsou elastické 
žebrované manžety v kontrastní barvě, má
fl eecovou podšívku, z materiálu, který je 
odolný vůči větru a vodě (3.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 47,90/Kč 1245,-

Dlouhý pracovní kabát
275g/m², vnější vrstva: 100% 300D oxford 
polyester s PVC vrstvou, podšívka: 100%
210T polyester, výplň: 100% polyester
Bunda se stojáčkem má odnímatelnou kapuci,
dvoucestný zip, 2 velké přední kapsy, náprsní 
kapsu a podlepené švy, na rukávech jsou 
nastavitelné manžety na suchý zip, na rame-
nou je refl exní lemování, z vysoce kvalitního
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 63,-/Kč 1640,-

Workwear Gilet „X-Over“
Vnější materiál: 140g/m² 100% polyester,
podšívka: 100% polyester fl eece
Odolná proti větru, nastavitelná kapuce se
stojáčkem, vnitřní ochrana proti větru, ochra-
na brady, černé detaily na ramenou a bocích,
náprsní kapsa se zipem, vnitřní kapsa, velké 
kapsy, žluté kontrastní švy, elastický pas, 
přístup k zušlechtění v bočním švu uvnitř
XS* – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 41,10/Kč 1070,-

Zateplená pracovní vesta
275g/m², vnější vrstva: 100% 300D oxford
polyester s PVC vrstvou, podšívka: 100%
210T polyester, výplň: 100% polyester
se stojáčkem má 2 přední kapsy, náprsní 
kapsu, podlepené švy, refl exní prvky a dvou-
cestný zip s vnitřní klopou, z vysoce kvalitního 
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě
(2.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 43,40/Kč 1130,-

Pracovní bunda
170g/m², vně/podšívka/vatování 100%
polyester
vodní sloupec 1.500mm, prodyšnost 2.000g/
m² za 24h, vysoký stojací límec zateplený
fl eecem, odnímatelná kapuce, dvoucestný zip, 
4 vnější kapsy, lepené stehy, léga proti větru
s druky, refl exní detaily, stahovací okraj, pro-
dloužená záda, prošívaná podšívka s fl eece, 
neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 63,-/Kč 1640,-

Pracovní kalhoty
hlavní tkanina: 270g/m², 65% polyester, 
35% bavlna, kontrastní tkanina: 210g/m²,
100% polyester
2 přední kapsy, boční kapsu, kapsu na nářadí,
vyztužená kolena, refl exní prvky a trojitě 
prošité švy, mají elastický pas s poutky a za-
pínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, z vysoce 
kvalitního materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

10 5 € 44,50/Kč 1155,-

Pracovní kalhoty
vnější vrstva: 270g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
velké boční kapsy, kapsu na mobil, zadní 
kapsu na pravítko, poutko na kladívko a re-
fl exní prvky, elastický pas s poutky se zapína 
pomocí zipu a 1 knofl íčku, jsou vyrobeny z
vysoce odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

20 10 € 28,10/Kč 730,-

Pracovní kraťasy
vnější vrstva: 270g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
velké přední kapsy, boční kapsy, kapsu na
mobil, zadní kapsu na pravítko, poutko na
kladívko a refl exní prvky, elastický pas s pout-
ky a zapínají se pomocí zipu a 1 knofl íčku, z
vysoce odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 23,90/Kč 620,-
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WoWWoWoWoWo kkrkrkrkrk-G-G-GGG-GGGuuauauauardrdrddddrdd || RRRRR1212124X4X4XX
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Result Work-Guard | R71X
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Result Work-GGuGuGuGG arard d || R7R72X2XX2XX
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní soft shellová bunda
340g/m², 93% polyester, 7% elastan
se stojáčkem, má 2 velké přední kapsy, náprsní kapsu a kapsu
na rukávu, bunda má zpevněnou část v oblasti loktů a ramen
pro větší odolnost při práci, na ramenou jsou lemy v kontrastní 
barvě, ve spodní části bundy je ozdobné gumové logo, z
prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný 
vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 53,90/Kč 1400,-

Elastická bunda
hlavní materiál: 380g/m² 3 vrstvý materiál, vnější vrstva: 80%
polyester 20% bavlna, kontrastní materiál: 94% polyester
ripstop, 6% elastan, TPU membrána, vnitřní vrstva: 100%
polyester microfl eece
se stojáčkem má 2 přední kapsy na zip, náprsní kapsu a oz-
dobné panely ze soft shellu, na rukávech a spodním lemu jsou
výrazné žebrované elastické manžety, z prodyšného materiálu 
(1.000g/m²/24 hod), který je odolný vůči větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 63,-/Kč 1640,-

Pánská 3-vrstvá soft shellová bunda
vnější materiál: 93% polyester, 7% elastan, podšívka: 100%
polyesterový mikrofl eece, s membránou TPU
Voděodolná (8000mm vodní sloupec), prodyšná, větruvzdor-
ná, stojáček, YKK zip, kapsy na zip, odolné švy, neutrální 
štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL

15 5  € 39,-/Kč 1015,-

3 vrstvá soft shellová bunda s kapucí
310g/m², 93% polyester, 7% elastan, membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapuci a náprsní kapsu, na rukávech jsou
panely v kontrastní barvě a nastavitelné manžety na suchý zip,
z prodyšného materiálu (1.000g/m²/24 hod), který je odolný
vůči větru a vodě (8.000mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 57,90/Kč 1505,-

Pracovní bunda s odnímatelnými rukávy
vnější vrstva: 600D oxford taslan s PU vrstvou, vnitřní vrstva:
160g/m² tepelně izolační polyesterové vlákno, podšívka:
190T Taff eta®
se stojáčkem má několik kapes, zesílené švy a refl exní lemy, 
po celé své délce zip, který je krytý légou s patenty, na
rukávech jsou elastické žebrované manžety, díky odnímatel-
ným rukávům se dá jednoduše přeměnit na pracovní vestu, z
kvalitního a vysoce odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 63,-/Kč 1640,-

Pracovní parka
vnější vrstva: 600D oxford taslan s PU vrstvou, vnitřní vrstva:
160g/m² tepelně izolační polyesterové vlákno, podšívka: 
190T Taff eta®
se stojáčkem má několik kapes, zesílené švy a refl exní lemy, 
na rukávech jsou nastavitelné manžety na suchý zip, má po
celé své délce zip, který je krytý légou s patenty, z kvalitního a
vysoce odolného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 67,-/Kč 1740,-
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330.3334004040XXX X
Result WWWork-GuGuarddddd ||||| R3R3R3RRRR 4040000XX

30.457X 
Result | R457X

30.458X 30 458X
Result | R458X

30.347X
Reesusus ltltltttt WWork-GuGuararrararrd | R34747XX

30300.3.33348484848888X X
ReR susuuuulltlt WWWorooork-k-k-k GuGGGuGGuGuuuuuarara ddd || R34848XX

303030.3. 499949FFFF
ReReReReRR sult WWWWWWWWoroorororrorrkkk-k-k-k-k-k GuGGuGuuuuard d || R3R3333349444 F

3030.3333333377373737X XX XX
ReReeeesultt WWWoroo k-GuGuardddd || R3R33333737XX

3030303030300.3.3.3.3.333339393393 X 
ReReReReResususuususultltlttltl WWWWWoororrork-k-k-k-k GuGuGuGuGuuuuuarararara ddd dd ||||| R3RR3R33939XX

3030030.3.342422FFFF 
ReReReReR susuusultlltll WWWWorororo kk-kk--k-GGuGGuGuGuuuuarararaarddddd |||| R3R3R3R3R3R34242424242422FFFFF

30.344222MMMM
Result WWork-GuGGGuard || R333342444 M

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

30.340X Result
Work-Guard | R340X
Pracovní boty Defence
svrchní vrstva: kůže, mezipodešev: ocelové stélky, podrážka: polyurethan, špice: ocel
ocelová špice, ocelová mezipodešev, černá podšívka ze síťoviny uvnitř kotníku, polst-
rovaný jazyk, absorpce energie paty, polyuretanová podrážka, voděodolná kůže, SRC 
protiskluzná podrážka, odolnost proti oleji, oranžovo-černé tkaničky + náhradní sada v
oranžovo-černé, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRA
40-48

8 1 € 31,50/Kč 820,-

30.457X Result | R457X
Bezpečnostní boty „Hardy“
Vrchní materiál: polyesterová podšívka ze síťoviny „Flyknit“, okraj ze semišového
materiálu, podrážka: PU s dvojitou výztuží, ocelová špička
Prodyšné, odolné proti skluzu a olejům, podšívka regulující vlhkost, polstrovaný jazyk a
manžeta, náhradní stélka, lehká, splňují normu CE EN 20345: 2011 SRA SB
37-46

8 4 € 44,50/Kč 1155,-

30.458X Result | R458X
Bezpečnostní boty „Hicks“
Vrchní materiál: termoplastický PU, lemování z kůže, podrážka: PU s dvojitou výztuží, 
ocelová špička
Voděodolné, prodyšné, odolné proti skluzu a olejům, podšívka regulující vlhkost, polstro-
vaný jazyk a manžeta, náhradní stélka, lehká, splňují normu CE EN 20345: 2011 SRA SB
41-46

8 4 € 44,50/Kč 1155,-

30.347X Result Work-Guard | R347X
Lehké pracovní tenisky Safety Shield Lightweight
svrchní vrstva: mikrovlákno, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma (EVA), špice: 
kompozitní z polykarbonátu; kompozitní mezipodešev pro ochranu chodidla, polstrovaný 
jazyk, antistatické, SRC protiskluzná gumová podrážka, odpružené no-tie tkaničky, re-
fl exní detaily, lehký sportovní design, pevné a odolné zpracování, absorpce energie paty,
lehká polykarbonátová kompozitní špička, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRC
40-47

8 1 € 61,90/Kč 1610,-

30.348X Result Work-Guard | R348X
Lehké pracovní tenisky
svrchní vrstva: polyuretan a odolná síťovina, mezipodešev: kompozitní, podrážka:
guma (EVA), špice: kompozitní z polykarbonátu; polykarbonátová kompozitní špička, 
kompozitní mezipodešev pro ochranu chodidla, lehký sportovní design, prodyšné, 
polstrovaný jazyk, gumová podrážka (EVA), SRC protiskluzná podrážka, refl exní detaily,
antistatické, podšívka ze síťoviny, žluto-černé tkaničky a náhradní sady v šedo-žluté a
černo-šedé, průměrná hmotnost páru: 1 kg, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRC
41-47

8 1 € 59,90/Kč 1555,-

30.349F Result Work-Guard | R349F
Dámské pracovní tenisky
svrchní vrstva: polyuretan a odolná síťovina, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma
(EVA), špice: kompozitní z polykarbonátu
polykarbonátová kompozitní špička, kompozitní mezipodešev pro ochranu chodidla,
lehký sportovní design, polstrovaný jazyk, gumová podrážka (EVA), SRC protiskluzná
podrážka, refl exní detaily, antistatické, podšívka ze síťoviny, růžové tkaničky a náhradní 
sady v růžovo-černé a růžovo-šedé, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRC
36-42

8 1 € 59,90/Kč 1555,-

30.337X Result Work-Guard | R337X
Bezpečnostní obuv „Spark“
Svrchní materiál: Kůže nubuk, mezipodešev: Vlákno, podrážka: Guma, Ochranná špička: Ocel
Antistatická, SRC proti uklouznutí, odpružení v oblasti pat, polstrovaný jazyk, sportovní 
střih, EN 20345:2011 S1P SRC
40-47

8 1 € 61,-/Kč 1585,-

30.339X Result Work-Guard | R339X
Pracovní boty Blackwatch
svrchní vrstva: nubuk kůže a mesh, mezipodešev: kompozitní, podrážka: guma, špice: ocel
odolné proti skluzu/oleji, antistatické, zatahovací smyčka, refl exní prvky, vyztužený 
polstrovaný jazyk a manžeta, oděruvrdorná špice, vysoká absorpce energie v oblasti
paty, prodyšné, voděodolné, splňují normu EN 20345: 2011 S3 SRC
40-47

8 1 € 65,90/Kč 1715,-

30.342F Result Work-Guard | R342F
Bezpečnostní obuv „Refl ect“
Mezipodešev: Kevlar, Ochranná špička: Ocel
Antistatická, 360° zesílení v oblasti kotníku, polstrovaný okraj a jazyk, lehce cemento-
vaná podešev z gumy, náhradní tkaničky, EN 20345:2011 S1P SRC
37-42

8 1 € 61,90/Kč 1610,-

30.342M Result Work-Guard | R342M
Bezpečnostní obuv „Refl ect“
Mezipodešev: Kevlar, Ochranná špička: Ocel
Antistatická, 360° zesílení v oblasti kotníku, polstrovaný okraj a jazyk, lehce cemento-
vaná podešev z gumy, náhradní tkaničky, EN 20345:2011 S1P SRA
741-47

8 1 € 61,90/Kč 1610,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Pracovní tričko
180g/m², 100% česaná bavlna
dvojitě prošité průramky, poutko na zádech, odolná tkanina,
možnost sušit v sušičce, lze prát 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3  € 12,80/Kč 335,-

Pracovní vesta
260g/m², vnější vrstva: 65% polyester, 35% bavlna, pro-
střední a vnitřní vrstva: 100% polyester
zapínání na zip, prodloužená záda, pokrytí vrstvou DuPont™ 
Tefl on® proti promokání, velké kapsy, lze na 60° a sušit v 
sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 51,50/Kč 1340,-

Pracovní polo
215g/m², 100% piqué bavlna
pánské pracovní polo, boční větrání, kovové knofl íčky s
plastovým povlakem a náprsní kapsa, poutko na zádech a
průramky jsou dvojitě prošité, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

36 3  € 21,75/Kč 565,-

Pracovní mikina s límcem
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pánská pracovní mikina, léga s 3, knofl íčky, dvojitě prošité
poutko na zádech a na rukávu elastický držák na pero, zadní 
část prodloužená, materiál odolný vůči zašpinění, lze prát na
60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3  € 34,60/Kč 900,-

Pánská pracovní mikina
300g/m², 80% bavlna, 20% polyester
pánská pracovní mikina, prodloužená záda, dvojitě prošité
poutko na zádech a na rukávu elastický držák na pero, materi-
álu odolný vůči zašpinění, lze prát na 60°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

24 3  € 30,05/Kč 780,-

Pracovní keprové kraťasy
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna
zesílená látka na namáhaných místech, 2 zadní kapsy, kapsa
na pravé noze, kapsa na mobilní telefon, elastický pas, jeans
velikosti
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 35,50/Kč 925,-

Pracovní keprové kalhoty
245g/m², 65% polyester, 35% bavlna
elastický pas, 2 zadní kapsy s klapkou, 2 boční kapsy, kapsa
na telefon a cargo kapsa na pravém stehně, dostupné v dél-
kách 32“ (12.B01M) a 34“ (12.C01M), velikosti: 30-46
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 38,15/Kč 990,-

Pracovní kalhoty
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna canvas
trojí prošití na namáhaných místech, YKK zip, odolný materiál
potažený DuPontT Tefl onem®, praktické kapsy a kapsa na
mobil v pase, dostupné v délkách 30“ (12.A15M), 32“ (12.
B15M) a 34“ (12.C15M), velikosti: 30-46, lze prát na 60° C
a sušit v sušičce
30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

12 1  € 52,70/Kč 1370,-

Pracovní 3 vrstvá soft shellová bunda
400g/m², vnější vrstva: 94% polyester, 6% elastan, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
odolná voděodolná vrstva DuPont™ Tefl on®, na zadní části 
lemu, kolenou a ramenech černé kontrastní panely, v přední 
část 2 kapsy na zip a robustní YKK zip se stahovací šňůrkou,
prodyšný materiál (5 000g/m²/24h), ktreý je odolný vůči 
větru a vodě (5 000 mm)
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 95,65/Kč 2485,-
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76.PONO CCC C 
KoK rntex | PPOPOP NC

76.KWWB
Korntex | KWWB

02.0200 James & 
Nicholson | JN 200

02.200K James & 
Nicholson | JN 200K

47.2206 
Halfar | 1812206

28.033X Result Winter
Essentials | RC033X

33.3040 
Atlantis | Helpy

03.6225 
Myrtle Beach | MB 6225

suitable product endes s

f kids
dětský modelpassendpasseppassendes 
passendespassendespassendespadnoupassenp prpassendespassendespassendespassendespassendespassendespassendes

Ki dermodelld lld rmodd rmodKindermodell
Kindermodell
Kindermodell
Kindermodell

ndermodndermodndermodndermodndermodndermodndermod

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

Plástěnka pončo
100% polyethylen
Pro jednorázové použití, 0,2 mm polyethylen, 
malý praktický obal
onesize

200 1 € 0,80/Kč 20,-

Pásek pracovní
100% polyester
Kovová spona, délka: 140cm, lze zkrátit
onesize

120 12 € 9,25/Kč 240,-

Bezpečnostní vesta
100% polyester
bezpečnostní vesta z fl uorescenčního materi-
álu s refl exními pruhy, materiál je certifi kován 
EN 471 a je vhodný pro potisk, vesta může
být zabalena do samostatného sáčku
onesize

100 1 € 4,70/Kč 120,-

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester pletený materiál
dětská bezpečnostní refl exní vesta
onesize

100 1 € 4,70/Kč 120,-

Batoh Refl ex
900D polyester
má velkou hlavní kapsu s dvoucestným
zipem, nastavitelný hrudní popruh, vnitřní 
kapsu ze síťoviny a přední kapsu, polstrované 
nastavitelné ramenní popruhy, z neonově
žlutého materiálu s refl exními prvky, rozměry: 
27x42x15cm
onesize

10 1 € 26,15/Kč 680,-

Pletená čepice s podšívkou Thinsulate™
340g/m², 100% polyakrylová příze
zesílené žebrování s ochranou proti vodě
Scotchguard™, variabilní manžeta, podšívka
Thinsulate™, Thinsulate™ štítek na boku,
lze prát
onesize

150 25 € 5,-/Kč 130,-

5 panelová kšiltovka
100% polyester, vnitřní lem: 65% polyester,
35% bavlna
zpevněný přední panel, obšité otvory, refl exní 
lem a knofl ík, nastavitelné zapínání na suchý 
zip
onesize

144 24 € 7,90/Kč 205,-

Bezpečnostní kšiltovka s 6 panely
100% polyester
4 vyšívané větrací otvory, 6 dekorativních švů
na kšiltu, refl exní prvky na panelech, lamino-
vaný čelní panel, suchý zip
onesize

144 24 € 4,40/Kč 115,-
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7676767676766.K.K.K.K.K. XXFX W
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7677677 .KK.KXMXMFF
KooK rnrnrnnnntettetetetetet x x xx ||| KXKXMFMFF

76.KXXXVXX R
Korntexxxx x | KXVR
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7767777 .X217 7
KoKoKoKoKoKoKoK rnnnrnnrrntettt x | XXX222122122112 7

767776.K. W0W00001 
KoK rnr tex |||| KWW0111

76.KW02
Korntex | KW02Korntex | KW02Korntex | KW02

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

Funkční vesta
100% polyester
Dva 5cm široké refl exní pruhy kolem těla, 
nastavení velikosti dvěma pásky na suchý zip,
lemované černým polyesterovým lemem
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 1 € 4,55/Kč 120,-

Multifunkční vesta
100% polyester
Kapsička na doklad a telefon, držák pera,
kroužek na klíče, dvě kapsy s uzavíránim na
suchý zip, celopropínací přední zip, čtyři 5 cm
široké refl exní pruhy, žlutá, oranžová, žlutá/
oranžová a žlutá/modrá splňující požadavky 
normy EN ISO 20471: 2013 (jiné barvy 
nevyhovují)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

50 1 € 8,90/Kč 230,-

Vesta s refl exními pruhy
100% polyester
Čtyři 5cm široké refl exní pruhy, dodatečné 
nastavení velikosti dvěma suchými zipy, žlutá
a oranžová jsou v souladu s normou EN ISO
20471: 2013 (jiné barvy nevyhovují), oranžo-
vá odpovídá GO / RT 3279
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 1 € 4,80/Kč 125,-

Základní bezpečnostní vesta
100% polyester
Dva 5cm široké refl exní pruhy, lemované
černým polyesterovým lemem, nastavení veli-
kosti dvěma pásky na suchý zip, certifi kované 
podle EN ISO 20471: 2013
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 1 € 3,40/Kč 90,-

Identifi kační vesta
100% polyester
Velký prostor pro tisk na zádech, nastavení 
velikosti pomocí dvou suchých zipů, lemované
černým polyesterovým lemem 
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL

100 1 € 4,15/Kč 110,-

Bezpečnostní vesta
100% polyester 
Dva 5cm široké refl exní pruhy, nastavení 
velikosti pomocí suchého zipu, certifi kované
dle normy EN ISO 20471: 2013
XL – XXL

100 1 € 3,15/Kč 80,-

Dětská bezpečnostní vesta
100% polyester
Dva 5cm široké refl exní pruhy, nastavení 
velikost dvěma pásky na suchých zip, certifi -
kovaná dle normy EN 1150\r
XXS – XS – S

100 1 € 3,60/Kč 95,-

Dětská funkční vesta
100% polyester
Dva 5cm široké refl exní pruhy, nastavení 
velikosti dvěma pásky na suchý zip
XS – S

100 25 € 4,15/Kč 110,-
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.1721 
SOL'S | Mercure Pro
Tričko s bezpečnostními prvky
150g/m², 100% polyester, síťovina,
EN20471 třída II certifi kace
kulatý výstřih, 2 vodorovné a 2 svis-
lé široké refl exní pásky pro optimální 
bezpečnost, boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

100 5 € 12,90/Kč 335,-

25.1722 
SOL'S | Signal Pro
Polo s bezpečnostními prvky
150g/m², 100% polyester, síťovina,
EN20471 třída II certifi kace
úpletový límec, léga s 3 knofl íky, 2
vodorovné a 2 svislé široké refl exní 
pásky pro optimální bezpečnost,
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL
– 5XL

50 5 € 16,90/Kč 440,-

Fleecová bunda
260g/m², 100% polyester
Dva 5cm široké refl exní pruhy kolem těla, 1 refl exní pruh přes
ramena, 2 refl exní pruhy na každém rukávu, pružné manžety, 
certifi kované dle normy EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 tří-
da 3, zaručené refl exní vlastnosti pro 25 mycích cyklů na 40 °
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 4  € 31,40/Kč 815,-

Soft shellová bunda bezpečnostní
310g/m², vnější: 100% polyester, prodyšná a nepromokavá
membrána, vnitřní část: 100% polyester microfl eece, podšív-
ka: 100% polyester na horní části těla
měkká strečová tkanina, módní tvarovaný prodloužený zadní 
díl, specifi kace EN471, třída 2 schválena, 6 víceúčelových 
kapes, 50mm šití z bezpečnostních pásek obsahujících 3M™ 
Scotchlite™ refl exní materiály, kapsa a 1 vnitřní kapsa na mo-
bil, vodu odpuzující (5.000mm), prodyšné (3.000g/24hod)
poznámka: tyto oděvy by měly být nošeny, upevněny a 
udržovány v čistotě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 55,90/Kč 1455,-

Bezpečnostní kalhoty
280g/m², 80% polyester, 20% bavlněný twill
Elastický zvýšený pas s poutky na opasek, vpředu zip se
zapínáním na knofl ík, víceúčelové kapsy, kapsa na pravítko, 
postranní kapsy s kapsou na zip, kapsy na nářadí, vyztužená
kolena, poutka na kladivo, černé kontrastní vsádky, vyztužené
v namáhaných oblastech, refl exni prvky na nohavicích, EN
20471: 2013 třída 2 (GO / RT 3279 ČÁST 8: 2013 třída 2 v
barvě oranžové), odtrhávací štítek
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 10  € 40,-/Kč 1040,-

new
brand

new

neon yellow

neon orange

neon yellow

neon orange

yellow

orange

fl uorescent
yyyyellow

fl uorescent 
orange

fl uorescent 
yyyyyellow

fl uorescent
gggggorange

SAFETY COLLECTION
W

or
kw

ea
r &

 
Sa

fe
ty

SO
L'

S 
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ReReResuultltlt || RRRRR333333333311X11
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Result | RRRRR32325F
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Soft shellová bunda
vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100% polyester, pod-
šívka: 100% polyesterový mikrofl eece, s membránou TPU
Voděodolná (8000mm vodní sloupec), větruodolná, prodyšná, 
stojáček, kapuce se suchým zipem složeným do límce, zip 
s ochranou proti větru, vnitřní léga s ochranou brady, 3
vnější kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, uvnitř žebrované, lem
nastavitelný pomocí šňůrky, šedá kontrastní podšívka, refl exní 
detaily, EN ISO 20471: 2013 třída 2 (GO / RT 3279 ČÁST 8: 
2013 třída 2 v oranžové barvě), odtrhávací štítek, přístup pro
branding
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 95,90/Kč 2495,-

Pánská bezpečnostní bunda
vnější materiál: 75D 100% polyester, podšívka: 100%
polyester
Stojáček, refl exní pruhy na ramenou a rukávech, YKK zip, 
měkké manžety a lem, kontrastní šedý lem a zip, vnitřní kapsa,
prodloužená záda, poutko, přístup pro branding na zádech a
levé náprsní kapse, EN ISO 2047: 2013+A1-2016  velikosti
XS-M třída 2, velikosti L-4XL třída 3 (RIS-3279-TOM v oran-
žové barvě), neutrální štítek
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5  € 63,90/Kč 1660,-

Dámská bezpečnostní bunda
vnější materiál: 75D 100% polyester, podšívka: 100%
polyester
Stojáček, refl exní pruhy na ramenou a rukávech, YKK zip, 
měkké manžety a lem, kontrastní šedý lem a zip, vnitřní kapsa,
prodloužená záda, poutko, přístup pro branding na zádech 
a levé náprsní kapse, EN ISO 2047: 2013 + A1 třída 2 (RIS-
3279-TOM v oranžové barvě), neutrální štítek, projmutý střih
XS – S – M – L – XL

10 5  € 63,90/Kč 1660,-

Bezpečnostní kabát
vnější vrstva: 300D oxford polyester s PU vrstvou, vnitřní 
vrstva: polyester, prostřední vrstva: 190T polyester
se skrytou kapucí a stahovacími šňůrkami, podlepené švy,
větrací otvory, vnitřní kapsu a 2 velké přední kapsy, na přední 
straně je zip krytý légou s patenty, refl exní pruhy (5cm), které 
odpovídají normě (EN 471), z materiálu, který je odolný vůči
větru a vodě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 35,80/Kč 930,-

Bezpečnostní bunda
vně: 210g/m², 100% oxford polyester s PU vrstvou, podšív-
ka: 100% polyester, výplň: 190T polyester
podlepené švy, větrací otvory, 2 velké přední kapsy, na přední 
straně je zip krytý légou s patenty, refl exní pruhy (5cm), 
které odpovídají normě (EN 471), odolná vůči větru a vodě
(3.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 49,90/Kč 1295,-

Refl exní zimní bunda
vnější vrstva: 300D oxford polyester s TPU vrstvou, vnitřní 
vrstva: 100% polyester, prostřední vrstva: 190T polyester
2 přední kapsy, 1 vnitřní kapsa, podlepené švy, elastický spod-
ní lem, skrytá kapuce, několik 5cm širokých refl exních pruhů,
vyrobena z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě, 
1.000mm vodního sloupce, splňuje EN471 specifi kace třídy 3
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 35,80/Kč 930,-
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Underwear, 
Baby & 
Towels

< Babybugz 71.013S – S. 290      ^ The One Towelling 48.1035 – S. 293

Top fakta:
1. Tato kategorie je s pouze 66 artikly nejméně zastoupenou kategoríí katalogu, podílí se však na 

celkovém počtu novinek výší  52%.

2. Prodejním šlágrem v této kategorii jsou ručníky. 

3. Největší  počtem u zákazníků by ale mohlo vyhrát dětské body. 

4. Nejdominantnějším materiálem v této oblasti zůstává bavlna. Téměř pětina výrobků je z
česané bavlny. 

5. Dětské oblečení a ponožky z bio-bavlny by samozřejmě také neměly zůstat neoceněny. 



25.0583
SOL'S | Bambino

71.00030 
Babybubugzzzzz | BZ330

71.000010 0
Babybububugz | BZ110

48.1000 
The One Towelling | Baby Bib

48.1008 
The One Towelling | Baby Poncho

948.1009 9
The One Towelling | Baby Towel

71.00012
Babybuugz | BZ112

71.00013
Babybuugz | BZ11333

71111.0.013333SSSS S
BaBabybubugzgz | BBBZZZ1Z1133S3

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

BiBio Baumwolle
i Baumwolle

Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
ganic Cottnic CottBi bavlna

BioiBioBioBioBio
olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

Dětské body
180g/m², 100% česaná bavlna
1x1 žebrování kolem krku, rukávů a nohou, praktický výstřih
pro snadné oblékání, rozepínání na druky v rozkroku
3-6, 6-12, 12-18, 18-23

100 10  € 8,20/Kč 215,-

Dětské body dlouhý rukáv
200g/m², 100% česaná bio bavlna předepraná proti srážení,
interlock:
Měkký elastický materiál, překrývající se kulatý výstřih,
Tear-Off  Label, lemování na koncích rukávů, druky tón v tónu 
v rozkroku
0-3*, 3-6, 6-12, 12-18
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5  € 10,90/Kč 285,-

Dětské body
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey: 85% bavlna,
15% polyester, interlock
Měkký a elastický materiál, překrývající se kulatý výstřih,
lemování na výstřihu, rukávech a nožičkách, tři druky tón v
tónu v rozkroku
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5  € 8,80/Kč 230,-

Dětský bryndáček
100% bavlna
Suchý zip, doporučujeme prát na 60°, rozměry: 26x37cm
onesize

250 25  € 1,15/Kč 30,-

Dětské pončo
450g/m², 100% bavlna
Rozměry: 55x55cm, doporučujeme prát na 60° (bílé na 90°)
onesize

50 1  € 7,-/Kč 180,-

Dětský ručník
450g/m², 100% bavlna
Rozměry: 75x75cm, s kapucí, doporučujeme prát na 40° (bílé 
na 90°)
onesize

50 5  € 8,95/Kč 235,-

Dětský bryndáček
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85% bavlna, 15%
polyester, interlock
Dvě vrstvy, suchý zip za krkem, lemování na okrajích
onesize

100 10  € 6,80/Kč 175,-

Dětské dupačky
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85% bavlna, 15%
polyester, interlock
Měkký elastický materiál, překrývající se kulatý výstřih,
lemování na rukávech a šlapkách, druky tón v tónu na vnitřní 
straně nohaviček a v rozkroku
3-6, 6-12, 12-18

50 5  € 13,70/Kč 355,-

Dětské dupačky
200g/m², 100% bavlna, interlock
Pásky barvené v přízi, jemný elastický materiál, překrývaný
kulatý výstřih, lemování na rukávech a nohavicích, v rozkroku
druky tón v tónu
3-6, 6-12, 12-18

50 5  € 16,70/Kč 435,-
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71.0002 
Babybugz | BZ02

71.0011
Babybugz | BZ11

71.0025 
Babybugz | BZ25

71.0015
Babybugz | BZZ15

71.0030 3
BaBabyybugz | BZ3Z33

71.00030 2
Babybugz || BBBBZZZZ3Z333322222

71.0046 
Babybugz | BZ46

711.00040 7 7
BaBaBBB bybybubugzgzgzgzgz | BZZ47

Organic Cotton
Bi baBio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

Dětské tričko
200g/m², 100% bavlna, light grey: 97%
bavlna, 3% polyester, interlock
Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónu
na rameni
0-3, 3-6, 6-12, 12-18, 18-24

50 5 € 7,80/Kč 200,-

Dětské tričko dlouhý rukáv
200g/m², 100% bavlna, interlock
Měkký elastický materiál, 2 druky tón v tónu 
na rameni
3-6, 6-12, 12-18, 18-24

50 5 € 8,70/Kč 225,-

Dětské dupačky
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester, 
heather grey melange: 84% bavlna, 16%
polyester
Vnitřní strana drsněna, extra dlouhé man-
žety na ramenou a nohavicích, žádné švy na
zádech, 3dílná kapuce, klokaní kapsa, zip s
ochranou brady, Tear-Off  Label, k dostání 
ve velikostech: 6-12m, 12-18m, 18-24m a
2-3 roky
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 19,70/Kč 510,-

Dětská čepice
200g/m², 100% bavlna, heather grey: 85%
bavlna, 15% polyester, interlock
Měkký elastický materiál, široký pásek dvě
vrstvy, uzlíky na konci čepice
onesize

100 10 € 5,80/Kč 150,-

dětské tepláky
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester, 
heather grey: 84% bavlna, 16% polyester
Ležérní harémový střih, naznačená šňůrka
v pase, široký a měkký elastický žebrovaný
pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé žebrova-
né manžety na koncích nohavic („roste s
dítětem“), žádné švy na přední a zadní straně,
uvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 11,70/Kč 305,-

Dětská mikina s kapucí
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester,
heather grey: 84% bavlna, 16% polyester
Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené 
manžety, pásek kolem krku vzor rybí kost
přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná 
vložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lem
s bočními rozparky a prodlouženými zády, 
uvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5 € 15,70/Kč 410,-

Dětské legíny proužek
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey: 
92% organic cotton, 8% viscose
Měkký a elastický materiál, úzké proužky
barvené v přízi, lehce hlouběji střižený sed,
elastické manžety, žádný středový šev, kulatý
klín, Tear-Off  Label
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 10,70/Kč 280,-

Dětské tričko s kapucí proužek
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey:
92% organic cotton, 8% viscose
Měkký elastický materiál, úzké proužky
barvené v přízi, knofl íková léga s druky tón
v tónu na přední straně, 3dílná dvojvrstvá
kapuce, rovný pas s bočními rozparky, na 
zádech zesíleno, zušlechtěná vložka na krku,
Tear-Off  Label
3-6, 6-12, 12-18

100 10 € 17,30/Kč 450,-
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48.1019 The One
Towelling | Hamam Sultan

48.1046 The One 
Towelling | Hamam Marine

48.1056 The One 
Towelling | Towel Stripe

48.1022 The One 
Towelling | Print 50

48.1023 
The One Towelling | Print 70

48.1027 
The One Towelling | Sport

48.1011 The One 
Towelling | Bathrobe

48.1013 The One 
Towelling | Kids Bathrobe

48.10077 Thhee OOOne 
Towelling | Babyy BBBBatatthrhrhrrobe

48.10226 The One 
Towellingg | Slippers

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

48.1019 The One Towelling 
Hamam Sultan
Hamam „Sultan“ ručník
260g/m², 100% bavlna
Pruhovaný vzor, stočené střapce, doporučujeme 
prát na 30°, rozměry: 100x180cm
onesize

60 20 € 14,10/Kč 365,-

48.1046 The One Towelling 
Hamam Marine
Hamam „Marine“ ručník
270g/m², 100% bavlna
Pruhovaný vzor, stočené střapce, doporučujeme 
prát na 40° (bílé na 90°), rozměry: 100x180cm
onesize

60 6 € 14,10/Kč 365,-

48.1056 The One Towelling 
Towel Stripe
Ručník „Stripe“
550g/m², 100% bavlna
Rozměry: 90x190cm, doporučujeme prát na 60°
onesize

14 1 € 22,25/Kč 580,-

48.1022 The One Towelling 
Print 50
Ručník pro sublimaci
400g/m², 100% bavlna
polyesterový pruh, rozměry: 50x100cm, doporu-
čujeme prát na 60°
onesize

25 5 € 4,20/Kč 110,-

48.1023 The One Towelling 
Print 70
Ručník pro sublimaci
rozměry: 70x140cm
onesize

25 5 € 7,60/Kč 200,-

48.1027 The One Towelling 
Sport
Sportovní ručník
450g/m², 100% bavlna; Rozměry: 30x130cm,
doporučujeme prát na 40° (bílé na 90°)
onesize

60 5 € 4,65/Kč 120,-

48.1011 The One Towelling 
Bathrobe
Župan
340g/m², 100% bavlna
Poutko, doporučujeme prát na 40° (bílé na 90°)
S/M – L/XL – 2XL/3XL

10 1 € 37,50/Kč 975,-

48.1013 The One Towelling 
Kids Bathrobe
Dětský župan
340g/m², 100% bavlna
Bordura na rukávech a kapsách, doporučujeme
prát na 40° (bílé na 90°)
116/128 – 135/150 – 152/164

12 1 € 20,60/Kč 535,-

48.1007 The One Towelling 
Baby Bathrobe
Dětský župan
340g/m², 100% bavlna
Bordura na rukávech a kapsách, doporučujeme
prát na 40° (bílé na 90°)
68/74 – 80/92 – 98/110

15 1 € 19,05/Kč 495,-

48.1026 The One Towelling 
Slippers
Froté pantofl e
100% froté bavlna
38/40 – 42/44

150 1 € 4,95/Kč 130,-
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48.1005 The One 
Towelling | Classic 50

48.1006 The One 
Towelling | Classic 70

48.1001 The One 
Towelling | Classic 100

48.1015 5 The One The One
Towelling | Deluxe 50

48.1017 48 1017 The One The One
Towelling | Deluxe 70

48.1014 48 1014 The One The O
Towelling | Deluxe100

48.1004
The OOne Towelling | Guest 30x30

48.1003
30x50The One Towelling | Guest 

48.1034 
The One Towelling | Bamboo 50

48.1035 
The One Towelling | Bamboo 70

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

48.1005 The One Towelling 
Classic 50
Klasický ručník
450g/m², 100% česaná bavlna
Rozměry: 50x100cm, doporučujeme prát na 40°
(bílé na 90°), pruhovaná bordura
onesize

50 5 € 5,35/Kč 140,-

48.1006 The One Towelling 
Classic 70
Klasická osuška
Rozměry: 70x140cm
onesize

25 5 € 9,90/Kč 255,-

48.1001 The One Towelling 
Classic 100
Klasický plážový ručník
Rozměry: 100x180cm
onesize

14 1 € 17,35/Kč 450,-

48.1015 The One Towelling 
Deluxe 50
Ručník „Deluxe“
550g/m², 100% česaná bavlna
Rozměry: 50x100cm, doporučujeme prát na 60°
(bílé na 90°), poutko
onesize

50 5 € 6,60/Kč 170,-

48.1017 The One Towelling 
Deluxe 70
Osuška „Deluxe“
Rozměry: 70x140cm
onesize

25 5 € 11,85/Kč 310,-

48.1014 The One Towelling 
Deluxe100
Plážová osuška „Deluxe“
Rozměry: 100x180cm
onesize

11 1 € 23,20/Kč 605,-

48.1004 The One Towelling 
Guest 30x30
Ručník pro hosty
450g/m², 100% česaná bavlna
Rozměry: 30x30cm, doporučujeme prát na 40° 
(bílé na 90°)
onesize

250 25 € 1,10/Kč 30,-

48.1003 The One Towelling 
Classics 30
Ručník pro hosty
Rozměry: 30x50cm
onesize

150 25 € 1,85/Kč 50,-

48.1034 The One Towelling 
Bamboo 50
Ručník „Bamboo“
50% bavlna, 50% bambus
Rozměry: 50x100cm, doporučujeme prát na 60°
(bílé na 90°), poutko
onesize

50 5 € 10,-/Kč 260,-

48.1035 The One Towelling 
Bamboo 70
Osuška „Bamboo“
Rozměry: 70x140cm
onesize

20 5 € 16,50/Kč 430,-

new
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new
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new
brand

new
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25.8903
SOL'S | Island 30

25.9000
SOL'S | Island 50

25.9001 
SOL'S | Island 70

25.9002
SOL'S | Island 100

25.1208
SOL'S | Atoll 30

25.1209
SOL'S | Atoll 50

25.1210 
SOL'S | Atoll 70

25.2936 
SOL'S | Atoll 100

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

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 30x50 cm, lze 
prát na 60°
onesize

200 25 € 3,45/Kč 90,-

Ručník na ruce
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 50x100 cm, 
lze prát na 60°
onesize

50 10 € 8,10/Kč 210,-

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 70x140 cm, 
lze prát na 60°
onesize

20 10 € 15,60/Kč 405,-

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 100x150 cm, 
lze prát na 60°
onesize

20 5 € 23,35/Kč 605,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10%
polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolo-
vání ručníku, velikost: 30x50cm
onesize

300 25 € 2,25/Kč 60,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% 
polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolo-
vání, velikost: 50x100cm
onesize

100 10 € 5,90/Kč 155,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% 
polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolo-
vání ručníku, velikost: 70x120cm
onesize

100 10 € 9,45/Kč 245,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10%
polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolo-
vání ručníku, velikost: 100x150cm
onesize

50 5 € 15,25/Kč 395,-

new

white black dark grey rope bottle green lime orange red royal blue french navy turquoise

black

pure grey

apple green

red

fuchsia

royal blue

french navy
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03.0440 
Myrtle Beach | MB 440

030303 00.0444444 1
Myrtle Beachhhhh ||||| MMMMBBBB 444444441111

03.0..0.0.0.0044444444444444222222
Myyyrtllel  Beaa hhchchh ||||| MMMMMMMMBBBBB 444444444 22

033.00443 
Myrttlelelele Beach | MB 443

03.0444
Myrtle Beach | MB 444

03.0445
Myyyyrtle Beach | MB 445

03.0420 0
Myrtle Beach | MB 420

033.0.0.042424211
MyMyrttlelele BBBeaeae chchch ||| MMMBBB 424242111

03033.0.0.042424222
MyMyMyrtrtleele BBBeaeaeachcch || MMMBBB 4242222

03.0423
Myrtle Beach | MB 423

033.0.042424 4 4
MyMyrttlele BBBeaeachch || MMMBB 4242244

220.K118
ib | K118Kariban | K118ib | K118

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

03.0440 Myrtle Beach | MB 440
Mycí žínka
420g/m², 100% česaná Bio bavlna předepraná proti srážení
Měkké valchované froté, rozměry: 15x21 cm
onesize

250 5 € 2,30/Kč 60,-

03.0441 Myrtle Beach | MB 441
Ručník pro hosty
rozměry: 30x50 cm

250 5 € 3,90/Kč 100,-

03.0442 Myrtle Beach | MB 442
Ručník
rozměry: 50x100 cm

50 5 € 12,20/Kč 315,-

03.0443 Myrtle Beach | MB 443
Osuška
rozměry: 70x140 cm

50 5 € 21,80/Kč 565,-

03.0444 Myrtle Beach | MB 444
Saunový ručník
rozměry: 70x180 cm

18 1 € 30,60/Kč 795,-

03.0445 Myrtle Beach | MB 445
Osuška
rozměry: 100x150 cm

18 1 € 32,80/Kč 855,-

03.0420 Myrtle Beach | MB 420
Ručník pro hosty
420g/m², 100% froté bavlna
ručník pro hosty v mnoha barevných provedeních, rozměry:
30x50cm
onesize

250 25 € 3,50/Kč 90,-

03.0421 Myrtle Beach | MB 421
Ručník
rozměry: 50x100 cm

50 5 € 11,-/Kč 285,-

03.0422 Myrtle Beach | MB 422
Osuška
rozměry: 70x140 cm

24 3 € 19,90/Kč 515,-

03.0423 Myrtle Beach | MB 423
Saunová osuška
rozměry: 70x180 cm

18 1 € 27,80/Kč 725,-

03.0424 Myrtle Beach | MB 424
Osuška
rozměry 100x150 cm

18 1 € 29,90/Kč 775,-

Plážová osuška
400g/m², 100% bavlna
plážová osuška s bílými lemy, rozměry: 100x160 cm
onesize

20 1 € 32,75/Kč 850,-

new

white

black

graphite

mid grey

silver
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red
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black
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gold yellow
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02.8032
James & Nicholson | 80032

02.80331
Jaaaaamemem s s & & NiiN cholssososoonnn |||| 80031

02.0207 
James & Nicholson | JN 207

0202020202020 .0.0.0.0222212121215 5 5 5 
JaJaJaJaamemememememeesssssss &&&&& & && NiNiNiNiichchchcholooollllsosooonnnn | JNJNJNJNJNNN 22151515

02020020202.0.0.0.0212121214 4 4 4 4
JaJaJaJamemememes s s & & & & NiNiNiNiN chchchchololololo sosososooonnnnn |||||| JNJNJNJJNJNNNNNN 22222221414141414141414

20.K813 
Kariban | K813

20.K800 
Kariban | K800

16.7020 
F.O.L. | Classic Shorty 2-Pack

06.0491 
Bella + Canvas | 491

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

o-Baumwo-BaumwoBaumwoBi bavlna
BiBioiBioBioBioBio

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

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

Bio ponožky
75% organická Bio bavlna, 23% polyamid, 2% elastan
Elastická manžeta s lycrou, plochý šev, zesílená špička a pata
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 4,70/Kč 120,-

Bio sneaker ponožky
75% organická Bio bavlna, 23% polyamid, 2% elastan
Elastická manžeta s lycrou, plochý šev, zesílená špička a pata
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 3,80/Kč 100,-

Obchodní ponožky Coolmax®
40% polyester Coolmax®, 40% bavlna, 17% polyamid, 3%
elastan Lycra®
prodyšné, vlhkost regulující, antibakteriální úprava, ergono-
mický tvar levá a pravá, Coolmax®-Micropolyester materiál
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 4,40/Kč 115,-

Sportovní ponožky
55% polyester, 22% bavlna, 21% polyamid, 2% elastan
Prodyšné a regulující vlhkost, plochý a bezotlakový šev, 
polstrované chodidlo
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 6,50/Kč 170,-

Sportovní sneaker ponožky
62% polyester, 20% polyamid, 16% bavlna, 2% elastan
Prodyšné a regulující vlhkost, plochý a bezotlakový šev, 
polstrované chodidlo
35-38, 39-41, 42-44, 45-47

100 10  € 5,40/Kč 140,-

Ponožky
98% bavlna, 2% elastan
jemná, měkká pletenina, jemně žebrovaný lem, středně dlouhé
39/42 – 43/46

200 5  € 5,65/Kč 145,-

Pánské boxerky
160g/m², 95% bavlna, 5% elastan
elastický pas s kontrastním vyklápěním
S – M – L – XL – XXL

100 1  € 6,25/Kč 160,-

Klasické pánské boxerky
155g/m², 95% bavlna, 5% elastan
klasické pánské boxerky s krátkými nohavičkami, široká guma
v pase
S – M – L – XL – XXL

40 2  € 17,-/Kč 445,-

Dámské nohavičkové kalhotky
200g/m², 95% česaná bavlna, 5% elastan
nohavičkové kalhotky s elastickým lemem
S – M – L

36 0  € 8,-/Kč 210,-

new
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Caps & 
Hats

Atlantis 33.5090 – S.299

Top fakta:
1. Také v této kategorii se letos poprvé nacházejí kšiltovky, čepice, šály a čelenky z bio – bavlny.

2. Nově nabízíme také jednu kšiltovku z recyklovaného polyesteru.

3. Také v tomto roce je v nabídce jedna bezešvá kšiltovka pro ideální možnost brandingu.

4. 38 barev nabízí variabilita kšiltovek, z toho jen u jednoho typu – bestselleru v oblasti čepic – je 
možno volit z 28 barev.

5. Třetina výrobků je určena pro chladnější roční období. Na ostatních stranách naleznete kšiltovky, 
šály, klobouky, šátky a další.



33.0504 
Atlantis | Sport Sandwich

33.3020 
Atlantis | Liberty Six

33.0005 
Atlantis | Liberty Sandwich

33.0039 
Atlantis | Start Five Sandwich

33.0038 
Atlantis | Start Five

33.0033 
Atlantis | Start Six

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

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna
kšilt s linkou kontrastní barvě, libovolně nastavitelná pomocí 
látkové pásky a kovové spony
onesize

144 24 € 5,90/Kč 155,-

6 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová, zpevněný přední panel, obšité otvory a vnitřní 
lem, v zadní části nastavitelné zapínání s látkovou sponou
onesize

200 50 € 3,65/Kč 95,-

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% broušená bavlna
6 panelová sandwich kšiltovka má větrací otvory a nastavitel-
né zapínání na kovovou sponu, na kšiltu jsou ozdobné linky a
lem v kontrastní barvě
onesize

200 50  € 5,05/Kč 130,-

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% bavlna twill
zpevněný přední panel bez švů,zapínání na suchý zip, kon-
trastní linka v kšiltu
onesize

200 50 € 2,90/Kč 75,-

5 panelová basebalová kšiltovka
100% bavlna
zpevněný přední panel bez švů, obšité dírky, zapínání na
suchý zip
onesize

200 50 € 2,65/Kč 70,-

6 panelová kšiltovka
100% bavlna
zpevněný přední panel, obšité větrací otvory,zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 2,80/Kč 70,-
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33.6020 
Atlantis | Uni-Cap Piquet

33.5090 
Atlantis | Green Cap

33.6000 
Atlantis | Recycled Cap

33.5070 
Atlantis | Case

33.4070 
Atlantis | Fam

33.5000 
Atlantis | Creep

seamlessbezešvýseamlessseamlesshtlohtlhtloslllnahtlosnahtlosahtlosanahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

Bi bavlna
Bi Baumwolle
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

Polyesterrecycled 
l esterl stel

recyklovaný s s 
stPP lyestlll

recyceltrecycyceycecyklovaný
ecyklovrecyceltes 
recyceltes 
recyceltesrecyceltesrecycled ecyrecyceltesrecyceltesecyceltesecyceltesecyceltesecyceltesecyceltes

PolyestPP rrsterrrrpolyyPolyesterPolyPolyPolypPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterPolyesterPolyester

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

Kšiltovka s 1 panelem
190g/m², Hlavní materiál: 83% polyester, 15% viskóza, 2% 
elastan 100% bavlna
Obšité větrací průduchy, ohnutý kšilt, zadní strana úplně
uzavřená, 6 švů a nálepka na kšiltu, Tear Away label 
S/M – L/XL

144 24  € 14,80/Kč 385,-

Bio kšiltovka s 6 panely
265g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Obšité větrací průduchy, zahnutý kšilt, nálepka na kšiltu,
kovová přezka, Tear Away label 
onesize

144 24  € 17,85/Kč 465,-

Kšiltovka s 6 panely
200g/m², 100% certifi kovaný recyklovatelný polyester
Obšité větrací průduchy, ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, 4 švy 
na kšiltu, zip, Tear Away label  
onesize

144 24  € 15,25/Kč 395,-

Kšiltovka s 6 panely
250g/m², Hlavní materiál: 100% pigment Chino bavlna twill
barveno, boky a zadní strany: 100% polyester
Obšité větrací průduchy, nálepka na kšiltu, suchý zip, 8 švů na
kšiltu, Tear Away label
onesize

144 24  € 9,10/Kč 235,-

Kšiltovka s 6 panely
130g/m², 80% polyester, 20% bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, obšité průduchy, 
strukturovaný přední segment, předem ohnutý kšilt, nálepka
na kšiltu, zapínání na přezku a obšité oko, 6 švů na kšiltu,
bavlněné potítko, Tear Away label
onesize

144 24  € 9,10/Kč 235,-

Kšiltovka s 6 panely
270g/m², 100% bavlna
Obšité průduchy, předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu,
zapínání na přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné
potítko, Tear Away label
onesize

144 24  € 9,10/Kč 235,-

new new

new

black dark grey grey burgundy navy white black grey burgundy navy white black orange royal navy

black

khaki

olive

mustard

burgundy

navy

black grey natural beige

burgundy pink aquamarine navy

black dark grey light grey beige

olive sage pink navy
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33.0003 
Atlantis | Zoom

33.0004 Atlantis 
Zoom Piping Sandwich

33.4030 
Atlantis | Dad Hat

33.2040 
Atlantis | Estoril

33.3000 
Atlantis | Bandana Goal

33.4080 
Atlantis | Meme

33.2070 
Atlantis | Rapper

33.0512 
Atlantis | Refl ect

neue Midvisor Form
New Midvisor peak
neue Midvisor Form

ue Midvisor Fornový poloprůsvitý

kšiltdvisdvisdvisdvisdviss m
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form
neue Midvisor Form

e Midvisor Form
e Midvisor Formddneue Midvisor Form

neue Midvisor Form
ue Midvisor Form

e Midvisor Form
eue Midvisor Form

Midvisor Form
Midvisor For

idvisodvisidvisdvisdvisdvisdvis

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

6 panelová basebalová kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
zpevněný přední panel, obšité větrací otvory,
zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 5,10/Kč 135,-

6 panelová basebalová „Sandwich“
kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
zpevněná přední část, kontrastní linka na kšil-
tu a zapínání, spodní strana kšiltu v kontrastní 
barvě, zapínání na suchý zip
onesize

200 50 € 5,55/Kč 145,-

Kšiltovka Chino, 6 panelů
100% předepraná bavlna twill
nezpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt,
zapínání - látkový pásek+ kovová spona, Tear
Away label
onesize

144 24 € 9,-/Kč 235,-

Kšiltovka sandwich
100% polyester
sandwich kšiltovka, strukturovaný přední 
panel, zapínání na suchý zip, na kšiltu lem v
kontrastní barvě
onesize

144 24 € 8,20/Kč 215,-

Šátek
100% bavlna
šátek, rozměry: 53x53cm
onesize

144 24 € 2,30/Kč 60,-

Kšiltovka s 6 panely
330g/m², 100% polyester
Strukturovaný přední segment, předem
ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, zapínání na
přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné
potítko, Tear Away label
onesize

144 24 € 9,60/Kč 250,-

5 panelová kšiltovka
100% polyester
přední panel a kšilt polstrovaný, uvnitř 
polyesterový pásek na pot, na bocích a vzadu
síťovina, 6x prošitý kšilt, PVC-zapínání, Tear
Away label
onesize

144 24 € 5,60/Kč 145,-

6 panelová refl exní kšiltovka
65% polyester, 35% bavlna
s refl efními prvky na kšiltu a látkovém zapí-
nání, látkový pásek s kovovou sponou, Tear
Away label
onesize

144 24 € 6,80/Kč 175,-
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33.4000 
Atlantis | Mash-up

33.5020 
Atlantis | Phase

33.4090 
Atlantis | Digg

33.5010 
Atlantis | Marker

33.2080 
Atlantis | Snap Back

33.6010 
Atlantis | Snap 90s

33.0064 
Atlantis | Snap Five

33.4010 
Atlantis | Stretch-Fit

elastickéelastischelastischelastischelastischelastischlastischelastischlastischelastischelastischlastisch

nge Look
melírový vzhled
Melange-Op
Melange OpggM lange-Optik

ll nge-Optikge-Opti
l ge-Optik

Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik
Melange-Optik

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

Kšiltovka 6 panelů, melír
80% polyester, 20% viskóza
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt s
kontrastní spodní stranou, PVC zapínání, Tear 
Away label
onesize

144 24 € 9,25/Kč 240,-

Kšiltovka s 6 panely
120g/m², 92% polyester, 8% viskóza
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě, struk-
turovaný přední segment, předem ohnutý
kšilt, nálepka na kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na
kšiltu, bavlněné potítko, Tear Away label
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,-

Kšiltovka s 6 panely
250g/m², 100% bavlna
Obšité průduchy, předem ohnutý kšilt,
nálepka na kšiltu, zapínání na přezku a obšité
oko, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítko, Tear 
Away label
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,-

Kšiltovka s 6 panely
140g/m², 100% polyester, underbill 100% 
bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní barvě,obšité 
průduchy, strukturovaný přední segment,
předem ohnutý kšilt, nálepka na kšiltu, PVC 
zapínání, 8 švů na kšiltu, bavlněné potítko,
Tear Away label
onesize

144 24 € 10,55/Kč 275,-

6 panelová kšiltovka
100% polyester, underbill 100% bavlna
zpevněný přední panel, plochý kšilt 6x prošitý, 
obšívané otvory, zapínání na suchý zip, Tear
Away label
onesize

144 24 € 6,60/Kč 170,-

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým
kšiltem
80g/m², 100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, nálepka na kšiltu
zapínání z PVC, Tear Away label 
onesize

144 24 € 6,35/Kč 165,-

5 panelová kšiltovka
100% polyester, underbill 100% bavlna
široký rovný kšilt, bezešvý přední panel,
plastové zapínání, Tear Away label
onesize

144 24 € 6,60/Kč 170,-

Strečová kšiltovka, 6 panelů
80% polyester, 20% elastanem
zpevněné přední panely, lehce klenutý kšilt,
perfektní tvar díky elastické látce, zadní strana 
bez zapínání, Tear Away label
S/M – L/XL

144 24 € 13,65/Kč 355,-
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33.0501 
Atlantis | Pilot

33.0502 Atlantis 
Pilot Piping Sandwich

33.0505 
Atlantis | Racing

33.0509 
Atlantis | Ace

33.0560 
Atlantis | Action

33.0690 
Atlantis | Boy Action

33.5030 
Atlantis | Kik

33.1360 
Atlantis | Kid Star

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

Broušená 6 panelová bavlněná kšiltovka
100% broušená bavlna
zapínání látkovým páskem s kovovou sponou
onesize

144 24 € 7,40/Kč 190,-

Broušená 6 panelová bavlněná „Sandwich“
kšiltovka
100% broušená bavlna
kontrastní linka na kšiltu, kontrastní spodek kšil-
tu, zápínání - látkový pásek s kovovou sponou
onesize

144 24 € 7,90/Kč 205,-

6 panelová tříbarevná kšiltovka
94% polyester, 6% viskóza
3 barevná kšiltovka, lemování v kontrastní 
barvě, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 5,80/Kč 150,-

6 panelová sportovní kšiltovka
100% bavlna
6 panelová sportovní kšiltovka má ozdobné
prvky v kontrastní barvě a zapínání na suchý 
zip
onesize

144 24 € 7,50/Kč 195,-

6 panelová kšiltovka
100% chino bavlna
6 panelová, větrací otvory, zapínání na kovo-
vou sponu, na kšiltu několik ozdobných linek
onesize

144 24 € 8,40/Kč 220,-

Dětská basebalová kšiltovka
100% bavlna
větrací otvory, zapínání na kovovou sponu, 
formovaný kšilt
S/M – L/XL

144 24 € 7,90/Kč 205,-

Kšiltovka s 6 panely
320g/m², 84% polyester, 16% viskóza
Plochý kšilt, spodní strana kšiltu v kontrastní 
barvě,obšité průduchy, strukturovaný přední 
segment, nálepka na kšiltu, PVC zapínání, 8
švů na kšiltu, bavlněné potítko
onesize

144 24 € 13,10/Kč 340,-

Dětská kšiltovka
100% chino bavlna
3 barevná kšiltovka, zpevněný přední panel,
zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 7,35/Kč 190,-
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33.4020 
Atlantis | Bond

33.0035 
Atlantis | Tank

33.0513 
Atlantis | Urban

33.0519 
Atlantis | Army

33.5080 
Atlantis | Green Beanie

33.0007 
Atlantis | Winnd

333333 .3.3307777000
AtAtAtA lalantnnttis | WWWWininind Scarf

t a flache Nähte
traa flache Näht

extra ploché švy
extra fl ache Nähte
extra fl ache Nähte
extra fl ache Nähte

t a flache Näht
fl che Näh
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xtra ploché švy
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xtra fl ache Näht

extra fl ache Nähte
xtra fl ache Näht
extra fl at seams
extra fl at seams
xtra fl at seamsfl at sea

xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht
xtra fl ache Näht

Organic Cottonnic Cottc CottBi bavlna
BioiBio-BBio-BioBio

olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo wneue längere Form

neue längere Form
eue längere Form

ängere For
längere For

eue längere For
eue längere Fo
eeeue längere Form
eue längere For
eue längere For
eue längere For
eue längere For
eue längere For
eue längere For

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

Strečová kšiltovka z polyesteru, 6 panelů
93% polyester, 7% spandex, stretch twill
zpevněné přední panely, extra ploché švy, leh-
ce klenutý kšilt, perfektní tvar díky elastické 
látce, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 21,55/Kč 560,-

Vojenská kšiltovka
100% broušená bavlna, vnitřní páska: 65%
polyester, 35% bavlna
4x prošitý kšilt, military vzhled, zapínání na
suchý zip
onesize

200 50 € 5,90/Kč 155,-

Vojenská kšiltovka
100% chino bavlna
větrací otvory, vzadu zcela uzavřená
S/M – L/XL

144 24 € 9,10/Kč 235,-

Vojenská kšiltovka
100% bavlna
vojenská kšiltovka s větracími otvory, zapínání 
na suchý zip, uprostřed šev
onesize

144 24 € 8,50/Kč 220,-

Bio pletená čapka
75g, 100% certifi kovaná bio bavlna
Manžeta, 2 vrstvy, Tear Away label 
onesize

144 24 € 19,05/Kč 495,-

Pletená čepice
68g, 100% akryl
pletená čepice s širokou manžetou
onesize

200 50 € 3,80/Kč 100,-

Pletená šála
100% akryl
žebrový úplet 1x1, rozměry: 160x25 cm
onesize

100 50 € 8,15/Kč 210,-
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33.0680 
Atlantis | Bill Thinsulate™

33.4050 
Atlantis | Scratch

33.4060 
Atlantis | Harlem

33.0037 
Atlantis | Moover

33.5040 Atlantis 
Freedom Windstopper

33.0022 
Atlantis | Hotty

33.0820 Atlantis 
Comfort Thinsulate™

antistatické
antistatisch
antistatisch
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatisch

antis é
antistatisch
antistatiscstatisctatiscstatisctatantistatisch
antistatisch
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatischntistatisch

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

Pletená čepice
100% akryl
hrubě pletená čepice se širokou manžetou
onesize

144 24 € 8,05/Kč 210,-

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
pletena, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina
onesize

144 24 € 10,20/Kč 265,-

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
ohrnutý okraj z 2x2 žebrového úpletu, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina
onesize

144 24 € 11,10/Kč 290,-

Pletená čepice
65g, 52% akryl, 46% polyester
jemné žebrování, hmotnost cca 75g
onesize

200 50 € 3,65/Kč 95,-

Nákrčník bandana
152g/m², 100% polyester
Proti větru, velikost: 25x63cm
onesize

144 24 € 17,80/Kč 465,-

Nákrčník
260g/m², 100% polyester fl eece
fl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze 
nosit jako šálu nebo čepici
onesize

144 24 € 4,10/Kč 105,-

Rukavice Thinsulate™
32% vlna, 45% akryl, 23% polyester
Thinsulate™ vnitřní podšití, ideální ochrana
proti chladu
S/M – L/XL

144 24 € 15,20/Kč 395,-
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33.0060 
Atlantis | Extreme

33.5060 
Atlantis | B-Static

33.5050 
Atlantis | Blog

33.3030 
Atlantis | Brooklin

33.0061 
Atlantis | Flash

33.3090 
Atlantis | Vogue

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

Oboustranná čepice
73% polyester, 23% bavlna, 4% elastanem
oboustranná čepice v kontrastní barvě, delší střih
onesize

144 24  € 7,90/Kč 205,-

Pletená čapka
62g, 95% polyakryl, 5% elastan
Manžeta, 2 vrstvy, Tear Away label 
onesize

144 24  € 16,30/Kč 425,-

Pletená čapka
75g, 100% polyakryl
Manžeta, 2 vrstvy, Tear Away label 
onesize

144 24  € 7,-/Kč 180,-

Dlouhá čepice
55g, 60% bavlna, 40% polyester
prodloužený tvar, rolovaný okraj
onesize

144 24  € 6,85/Kč 180,-

Elastická čepice
95% bavlna, 5% spandex
delší elastická čepice z lehkého materiálu
onesize

144 24  € 8,40/Kč 220,-

Pletená čepice s bambulí
100% polyester
hrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecový
pás, velká bambule
onesize

96 24  € 13,50/Kč 350,-
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03.6181 
Myrtle Beach | MB 6181

03.0016 
Myrtle Beach | MB 16

03.6184 
Myrtle Beach | MB 6184

03.6111 
Myrtle Beach | MB 6111

03.7010 
Myrtle Beach | MB 7010

03.6503 
Myrtle Beach | MB 6503

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

Originální 6 panelová kšiltovka
98% bavlna, 2% elastan
originální 6 panelová módní kšiltovka bez zipu, 6 vyšívaných
větracích otvorů, 8 ozdobných linek a vyztužené čelo, díky
elastanové vložce skvěle sedí
S/M – L/XL

144 24 € 16,80/Kč 435,-

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovaná čelenka a v
zadní části kovová sponu s očkem
onesize

144 24 € 5,20/Kč 135,-

6 panelová čepice s rovným kšiltem
87% polyakryl, 11% vlna, 2% elastan
6 panelová čepice s rovným kšiltem, plochý vrchol, 6 vyšíva-
ných větracích otvorů, 8 linek, laminované přední panely a
zcela zavřená zadní část, díky elastinové vložce skvěle sedí
S/M – L/XL

144 24  € 19,10/Kč 495,-

6 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobných linek a polstrovanou vnitřní čelenku, v zadní části
kovová spona
onesize – oversize*
* k dispozici pouze v těchto barvách

144 24 € 5,40/Kč 140,-

Dětská 5 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
dětská 5 panelová kšiltovka, široký vrchol, 4 vyšívané větrací 
otvory, 6 ozdobně šitých linek, polstrovaná vnitřní čelenka a v 
zadní části zapínání na suchý zip, vhodná pro děti od 4 let
onesize

144 24 € 5,40/Kč 140,-

Multifunkční látkový tunel
100% polyester
multifunkční látkový tunel, který je možné nosit na třináct
různých způsobů, rozměry: 25x50 cm
onesize

500 50  € 2,-/Kč 50,-
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03.6215 
Myrtle Beach | MB 6215

03.6227 
Myrtle Beach | MB 6227

03.6228 
Myrtle Beach | MB 6228

03.7310 
Myrtle Beach | MB 7310

03.7311 
Myrtle Beach | MB 7311

03.7312 
Myrtle Beach | MB 7312

03.7135 Myrtle 
Beach | MB 7135

Organic Cottonnic Cottc Cott
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

Elastická mesh kšiltovka s 6 panely
vnější vrstva: 70% polyester, 30% bavlna, vnější vrstva 2: 
100% polyester; 2 vyšívané větrací otvory na předních pa-
nelech, 8 dekorativních švů na kšiltu, laminovaný čelní panel, 
vzadu plně uzavřené, k dispozici ve velikostech S / M = 56 /
57cm a L / XL = 58 / 59cm
S/M – L/XL

144 24 € 9,-/Kč 235,-

Maskovací kšiltovka s 6 panely
vnější vrstva: 100% polyester, vnější vrstva 2: 100% bavlna
Laminovaný čelní panel, polstrované potítko, nastavení veli-
kosti pomocí zavírání „click & snap“
onesize

144 24 € 10,40/Kč 270,-

Sportovní kšiltovka s 3 panely
95% polyester, 5% elastan
UV ochrana 30+, 3 ozdobné švy na kšiltu, refl exní prvky
na bočních panelech, nastavení velikosti pomocí refl exního
suchého zipu
onesize

144 24 € 15,40/Kč 400,-

Letní šál
70g/m², 100% viskóza
Propracovaný vzorek tkaniva, srolované 
lemy, jemné třásně na konci šátku, rozměr:
180x70cm
onesize

140 10 € 12,20/Kč 315,-

Lehká šála
50g/m², 80% bavlna, 20% polyester
Žakárový vzorek, na koncích šály jasné kon-
trastní pruhy, srolované lemy, jemné třásně na
konci šály, rozměr: 180x63cm
onesize

150 10 € 14,40/Kč 375,-

Bavlněná šála
65g/m², 100% bavlna
Krátké jemné třásně po okrajích, rozměr: 
180x50cm
onesize

150 10 € 20,70/Kč 540,-

Čelenka
140g/m², 100% česaná OCS certifi kovaná
Bio bavlna předepraná proti srážení, single
jersey
Extra široká čelenka, odtrhávací štítek
onesize

300 10 € 4,10/Kč 105,-
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03.6577 
Myrtle Beach | MB 6577

03.6578 
Myrtle Beach | MB 6578

03.0096 
Myrtle Beach | MB 96

03.0041 
Myrtle Beach | MB 41

03.0022 
Myrtle Beach | MB 22

03.0040 
Myrtle Beach | MB 40

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

Ležérní městská čepice
50g, 65% polyester, 35% bavlna
ležérní městská čepice s lemem (2x2 cm)
onesize

150 10 € 4,10/Kč 105,-

Límcová šála z hladké pleteniny
65% polyester, 35% bavlna
límcová šála z hladké pleteniny, rozměry: 75x80 cm
onesize

100 10 € 9,-/Kč 235,-

Módní kšilt
100% bavlna
módní kšilt s vnitřní polstrovanou čelenkou a 3 linkami na
lemu
onesize

200 50  € 3,20/Kč 85,-

Šátek
97% polyester, 3% bavlna
šátek, možno zavázat i na krk, formovaný
onesize

500 10 € 2,20/Kč 55,-

Šátek
97% polyester, 3% bavlna
multifunkční šátek, rozměry: 50x50 cm
onesize

500 10 € 1,90/Kč 50,- 

6 panelová čepice
100% těžká broušená bavlna
6 panelová módní čepice bez kšiltu, 2 vyšívané větrací otvory,
pletený lem, polstrovaná vnitřní čelenka, Velcro zip
onesize

144 24  € 5,40/Kč 140,-
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03.6221 
Myrtle Beach | MB 6221

03.6206 Myrtle 
Beach | MB 6206

03.6207 
Myrtle Beach | MB 6207

03.6212 
Myrtle Beach | MB 6212

03.6634 
Myrtle Beach | MB 6634

03.6635 
Myrtle Beach | MB 6635

03.6636 
Myrtle Beach | MB 6636

03.6624 
Myrtle Beach | MB 6624

seamlessbezešvýseamlessseamlesshtloshtlhtloslhtllhhnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

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

Bezešvá kšiltovka
100% polyester
2 obšité průduchy v přední části, laminova-
ný čelní panel, 6 ozdobných švů na kšiltu,
perfektní tvar díky elastickému potítku, zadní 
strana úplně uzavřená, prodyšný 3D mesh
materiál, bezešvá předtvarovaná oblast hlavy
S/M – L/XL

144 12 € 23,10/Kč 600,-

Baseballová kšiltovka Elastic Fit s 6 panely
97% česaná bavlna, 3% elastan
6 obšitých otvorů, 8 ozdobných švů na kšiltu,
laminovaný čelní panel, ideální tvar, který sedí 
díky elastické vložce a elastickému potítku,
zadní strana úplně uzavřená
S/M – L/XL

144 24 € 11,50/Kč 300,-

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým
kšiltem
100% polyester
6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné
potítko, snímatelný lepící štítek na kšiltu, re-
gulace velikosti pomocí „click & snap“ zavírání
onesize

144 24 € 4,50/Kč 115,-

Sandwich kšiltovka s 6 panely
100% česaná bavlna
6 obšitých průduchů, 3 ozdobné švy na kšiltu,
laminovaný čelní panel, podšité saténové 
potítko, suchý zip
onesize

144 24 € 5,10/Kč 135,-

Stylová kšiltovka
100% bavlna
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 8 ozdobnými švy, 6 panelů, 6 vyšíva-
ných větracích otvorů, vyztužené čelo
onesize

144 24 € 6,50/Kč 170,-

6 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash
100% polyester
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobnými švy, 6 panelů
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

5 panelová kšiltovka, přední panel v barvě
Mash
100% polyester
vysoký profi lový tvar, plochý vrchol s nálep-
kou a 6 ozdobných švů, 5 panelů, laminovaný 
přední panel
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová džínová kšiltovka
100% bavlna
plochý vrchol s 6 ozdobnými prošitými liniemi,
džínová tkanina, vlajka, vyztužené čelo, 6
vyšívaných větracích otvorů
onesize

144 24 € 8,60/Kč 225,-
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03.6126 
Myrtle Beach | MB 6126

03.6128 
Myrtle Beach | MB 6128

03.6118 
Myrtle Beach | MB 6118

03.0135 
Myrtle Beach | MB 135

03.0049 
Myrtle Beach | MB 49

03.6501 
Myrtle Beach | MB 6501

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

6 panelová kšiltovka s měkkou podšívkou
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8 oz-
dobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části kovovou
sponu s patentem, vhodná pro výšivku
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová vyztužená kšiltovka,má 6 vyšívaných větracích
otvorů, 8 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní 
části kovovou sponu s patentem
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

Broušená 6 panelová kšiltovka
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 linek, vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24  € 4,80/Kč 125,-

Klubová kšiltovka
100% bavlna
6 panelová klubová kšiltovka v trendy barevných provedeních,
6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24 € 6,20/Kč 160,-

3 barevná „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
3 barevná kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, pol-
strovanou vnitřní čelenku a v zadní části sponu s přezkou
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

6 panelová kšiltovka s lemováním
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka s lemováním v kontrastních 
barvách, 6 vyšívaných větracích otvorů, vnitřní polstrovaná
čelenka a Velcro zip
onesize

144 24  € 5,10/Kč 135,-
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03.0024 
Myrtle Beach | MB 24

03.9412 
Myrtle Beach | MB 9412

03.0609 
Myrtle Beach | MB 609

03.6183 
Myrtle Beach | MB 6183

03.6197 
Myrtle Beach | MB 6197

03.6112 
Myrtle Beach | MB 6112

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

6 panelová „Sandwích“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka v mnoha různých barevných provedeních,
6 vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, laminované přední 
panely, v zadní části sponu s mosaznou přezkou
onesize

144 24  € 5,40/Kč 140,-

Broušená 5 panelová kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
broušená 5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 
ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní části sponu
s vyraženým nápisem Myrtle
onesize

144 24  € 5,40/Kč 140,-

6 panelová vyztužená kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
originální 6 panelová vyztužená kšiltovka, má 3 vyšívané
větrací otvory, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v
zadní části sponu s kovovým očkem
onesize

144 24  € 5,50/Kč 145,-

6 panelová funkční kšiltovka
84% nylon, 14% bavlna, 2% elastan
6 panelová funkční kšiltovka, má plně uzavřenou zadní část,
6 vyšívaných větracích otvorů a 8 ozdobně šitých linek, díky
elastanové vložce perfektně sedí, prodyšný a rychleschnoucí 
materiálu
S/M – L/XL

144 24  € 16,80/Kč 435,-

6 panelová kšiltovka „Double Sandwich“
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 6
ozdobně šitých linek, nižší vrchol, vnitřní polstrování a v zadní 
části klip sponu
onesize

144 24  € 5,70/Kč 150,-

6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka, má 6 vyšívaných větracích otvorů, 8
ozdobně šitých linek, vnitřní polstrovanou kšiltovku a v zadní 
části kovovou sponu s patentem
onesize

144 24  € 5,70/Kč 150,-
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03.6156 
Myrtle Beach | MB 6156

03.0070 
Myrtle Beach | MB 70

03.6544 
Myrtle Beach | MB 6544

03.6117 
Myrtle Beach | MB 6117

03.6155 
Myrtle Beach | MB 6155

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

6 panelová sportovní kšiltovka
100% polyester
6 panelová sportovní kšiltovka, má 4 větrací otvory, rych-
leschnoucí froté čelenku, kontrastní lemování a Velcro zip, 
materiál odolný vůči větru a vodě, vhodná do všech povětr-
nostních podmínek
onesize

144 24 € 6,40/Kč 165,-

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
5 panelová kšiltovka, má 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně 
šitých linek, vnitřní polstrování, vrstvený přední panel a Velcro 
zip
onesize

144 24 € 4,80/Kč 125,-

Skládací kšiltovka
100% polyester
měkké mikrovlákno, 6 vyšívaných větracích otvorů a robustní 
vrchol, prodyšný a přiléhavý materiál odolný vůči vodě a větru
onesize

144 24  € 5,70/Kč 150,-

5 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
5 panelová síťovaná kšiltovka v mnoha barevných provede-
ních, nastavitelné plastové zapínání, 6 ozdobně šitých linek
onesize

144 24 € 4,20/Kč 110,-

4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka
100% polyester
4 panelová nízko profi lová běžecká kšiltovka, má sportovní a 
dynamické kontrastní vložky, vrchol v kontrastní barvě, vnitřní 
čelenku a v zadní části kovovou sponu
onesize

144 24  € 11,60/Kč 300,-
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white/navy black black/white dark grey

light grey/white light grey khaki olive/white

olive gold yellow orange/white neon pink/white

red/white red burgundy royal/white

royal navy

white/white white/red white/black black/red

black/white black/neon 
yyellow pink/black red/black

navy/red navy/white turquoise/black
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03.0091 
Myrtle Beach | MB 91

03.0092 
Myrtle Beach | MB 92

03.0035 
Myrtle Beach | MB 35

03.6116 
Myrtle Beach | MB 6116

03.0095 
Myrtle Beach | MB 95

03.0001 
Myrtle Beach | MB 1

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

6 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká nebroušená bavlna
6 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 6 vyšívaných větracích
otvorů, 6 ozdobně šitých linek a Velcro zip
onesize

200 50  € 3,50/Kč 90,-

5 panelová kšiltovka z těžké bavlny
100% těžká bavlna
5 panelová kšiltovka z těžké bavlny, 4 vyšívané větrací otvory,
6 ozdobně šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na
suchý zip
onesize

200 50  € 3,50/Kč 90,-

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 vyšívané větrací otvory, 6 ozdobně
šitých linek, vrstvený přední panel a zapínání na suchý zip
onesize

200 50  € 3,60/Kč 95,-

6 panelová outdoorová kšiltovka
100% polyamid
6 panelová outdoorová kšiltovka, má vnitřní podšívku a polst-
rování, podlepené švy a 2 ozdobně šité linky, materiál odolný 
vůči vodě a větru
onesize

144 24  € 13,90/Kč 360,-

Vojenská čepice
100% bavlna
zapínání na suchý zip, vnitřní polstrování a po stranách 4
kovové kroužky, odolná bavlněná tkanina
onesize

144 24  € 7,-/Kč 180,-

5 panelová kšiltovka
100% bavlna
5 panelová kšiltovka, 4 obšité větrací otvory, 2 ozdobně šité
linky a Velcro zip
onesize

200 50  € 2,80/Kč 75,-

white

black

dark grey

light grey

beige

dark green

gold yellow

orange

red

burgundy

light blue

royal

navy white black dark grey light grey
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black
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033.6. 55556
Myyrtlee Beach | MB 6556

03.6538 
Myrtle Beach | MB 6538

03.6530 
Myrtle Beach | MB 6530

03.6541 
Myrtle Beach | MB 6541

03.0018 
Myrtle Beach | MB 18

03.6524 
Myrtle Beach | MB 6524

LED Lampe
LED diodes
LED Lampe
L lampLED diodes
LED dLED LampeED LamLED LEDLED LLLLLL

eeeeee
LED LampeampeampepLED Lampe
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampe
LED Lampe

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

6 panelová kšiltovka s LED světlem
100% bavlna
6 panelová kšiltovka s LED světlem, má 6 vyšívaných větracích
otvorů, vnitřní polstrovanou čelenku a Velcro zip, součástí 
jsou 3 LED diody včetně 4 baterií CR-2032 na min. 75 hodin,
zapínání tlačítkem na spodní části
onesize

144 24 € 30,20/Kč 785,-

8 panelová funkční kšiltovka
100% polyester mikrovlákno
8 panelová funkční kšiltovka, má 2 vyšívané otvory, 4 oz-
dobně šité linky, lehce vyztužené čelo a vnitřní polstrovanou
čelenku, zadní panel z letní tenké tkaniny
onesize

144 24 € 11,70/Kč 305,-

Funkční šátek
140g/m², 100% polyester
prodyšný, TOPCOOL® - funkce odvádí vlhkost, vhodný jako 
součást běžecké kolekce
onesize

100 10  € 3,50/Kč 90,-

Lehce broušená 6 panelová kšiltovka „Sandwich“
100% bavlna
6 panelová kšiltovka, má vyšívané otvory, 6 ozdobně šitých 
švů, vnitřní polstrovanou čelenku a v zadní části sponu s
kovovým očkem, vyrobena z lehkého kvalitního materiálu
onesize

144 24 € 5,40/Kč 140,-

6 panelová nízko profi lová kšiltovka
100% super těžká broušená bavlna
6 panelová nízko profi lová kšiltovka, 6 vyšívaných větracích 
otvorů, 6 ozdobně šitých linek, vnitřní polstrování a v zadní 
části mosazná spona s přezkou
onesize

144 24 € 5,10/Kč 135,-

Trojcípý šátek
97% polyester, 3% bavlna
trojcípý šátek, rozměry: ca. 85x40 cm
onesize

500 10  € 1,60/Kč 40,-

black

white black silver lime green

yellow orange red royal

navy turquoise mint

white

black
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silver

lime green

bright yellow

bright green

yellow

orange

bright orange
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royal

navy
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mint

white/red white/navy black/beige black/gold 
yyellow

black/red black/white beige/black green/beige

lime green/beige dark orange/
gbeige red/beige red/white

royal/white navy/beige navy/white turquoise/beige

black

dark grey

light grey

beige

dark green

lime green

gold yellow

orange

red

grenadine
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royal

navy white
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pink

red

purple

royal

petrol

navy

turquoise
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03.6701 
Myrtle Beach | MB 6701

03.6702 
Myrtle Beach | MB 6702

03.6703 
Myrtle Beach | MB 6703

03.6704 
Myrtle Beach | MB 6704

03.6625 
Myrtle Beach | MB 6625

03.6626 
Myrtle Beach | MB 6626

03.6705 
Myrtle Beach | MB 6705

03.6564 
Myrtle Beach | MB 6564

l lichseparate ypáHH klobouku 

prodejná samostatně
hältlseparatelyseparatelyee

HutbaHuH tband separat
páska ke klobouku

a ke klob
Hutband separat 
Hutband separat 
Hutband separat
Hutband separat

H tband soldtband sbanutband separa
utband separa
utband separa
utband separa
utband separa
utband separa
utband separa

hli hli hhältlichhältlichseparatelyseparatelyeparatelyyerhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

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

Rybářský klobouk
100% polyester
Větru a vodě odolný, měkká síťovaná podšív-
ka, lehce vyztužená krempa
S/M – L/XL

200 50 € 8,60/Kč 225,-

Flexibilní letní klobouk
100% papír
Kvalitní poddajný materiál, krempa 5cm, 
komfort nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

24 12 € 17,30/Kč 450,-

Klobouk s třásňovou krempou
100% papír
Nápadný vzor copu, vpracovaná klobouková 
páska v kontrastní barvě, krempa 5cm široká,
komfortní nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

48 12 € 10,20/Kč 265,-

Klobouk háčkovaný vzhled
100% papír
Manžety v kontrastních barvách, krempa 6cm,
komfort nošení díky elastickému potítku
S/M – L/XL

48 12 € 11,50/Kč 300,-

Propagační čepice
100% polyester
tkaný vzhled, krempa s látkovám lemem, šířka 
krempy 4,5cm, tkané potítko
onesize

144 36 € 3,50/Kč 90,-

Čelenka
100% polyester
vhodná kombinace s MN6625, šířka pásku
2,5cm
onesize

240 12 € 0,70/Kč 20,-

Letní klobouk
100% papír
Poddajný materiál, šířka okraje: 4cm, elastické
potítko, dekorativní šňůrka
S/M – L/XL

40 2 € 10,60/Kč 275,-

Stylový letní klobouk s kontrastní páskou
100% papír, stužka: 65% bavlna, 35%
polyester
kontrastní široká stuha, vnitřní polstrování 
a rychleschnoucí čelenka, rozměry: S/M -
56cm, L/XL - 58cm
S/M – L/XL

72 24 € 12,80/Kč 335,-

new

black natural khaki navy straw/navy nougat/straw navy/straw straw/
gorange

caramel/
black

nougat/
qturquoise denim/sand black/brown natural/

brown brown/sand navy/sand

white black grey dark brown

lime green sun yellow orange red

magenta royal atlantic navy

white

off  white

black

germany

natural

lime green

neon 
yyellow

sun yellow

orange

red

neon pink

magenta

royal

atlantic

navy sand/brown caramel/brown denim/sand

black/light 
g ygrey

black/
gorange grey/green light grey/

yyellow

sand/brown beige melan-
gge/brown

brown/
qturquoise natural/navy

fuchsia/lime 
ggreen

red/dark
g ygrey

denim/
denim navy/white

HAT COLLECTION
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03.6222 
Myrtle Beach | MB 6222

03.6223 Myrtle 
Beach | MB 6223

03.6211 
Myrtle Beach | MB 6211

03.6224 Myrtle 
Beach | MB 6224

03.6205 
Myrtle Beach | MB 6205

03.6213 
Myrtle Beach | MB 6213

03.6214 
Myrtle Beach | MB 6214

03.6216 
Myrtle Beach | MB 6216

seamlessbezešvýseamlessseamlesshtloslhtllnahtlosnahtlosahtlosanahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

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

Bezešvá kšiltovka s plochým kšiltem
100% polyester
Laminovaná čelní oblast, 8 ozdobných švů na
kšiltu, perfektně sedí díky elastickému potít-
ku, regulace velikosti pomocí „click & snap“
zavírání, prodyšný 3D mesh materiál
onesize

144 12 € 23,10/Kč 600,-

Kšiltovka s 6 panely
100% těžká česaná bavlna
6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na
kšiltu, přiléhající na čelo, podšité saténové
potítko, regulace velikosti pomocí „click &
snap“ zavírání
onesize

144 24 € 5,10/Kč 135,-

Kšiltovka mesh s 5 panely s plochým
kšiltem
100% polyamid
6 ozdobných švů na kšiltu, podšité bavlněné
potítko, snímatelný lepící štítek na kšiltu,
regulace velikosti pomocí „click & snap“ 
zavírání, měkký mesh
onesize

144 24 € 5,10/Kč 135,-

Kšiltovka s 6 panely s plochým kšiltem
100% těžká česaná bavlna
6 obšitých průduchů, 8 ozdobných švů na
kšiltu, laminovaný čelní panel, spodní strana
kšiltu klasická zelená, podšité saténové
potítko, regulace velikosti pomocí „click &
snap“ zavírání
onesize

144 24 € 5,70/Kč 150,-

Funkční kšiltovka s 6 panely
100% polyester
Měkký povrch z mikrovlákna, voděodolná a
větruvzdorná, 6 obšitých otvorů, 6 ozdobných
švů na kšiltu, měkká síťová podšívka, čelní 
panel laminován, příjemný komfort nošení 
díky zateplenému potítku, suchý zip
onesize

144 24 € 8,60/Kč 225,-

Kšilt na sport
100% polyester
Potítko z froté, uzavřené gumové zavírání
onesize

144 24 € 8,60/Kč 225,-

Sportovní mesh kšiltovka s 6 panely
100% polyester
4 obšité průduchy na zadních panelech, lami-
novaný čelní panel, podšité potítko, suchý zip
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,-

6 panelová kšiltovka se vzdušnou síťovinou
50% bavlna, 50% polyester
6 stehů na kšiltu, laminované přední panely,
prodyšná 3D síťovina na zadních panelech,
polstrované potítko, zapínání na suchý zip
onesize

144 24 € 5,50/Kč 145,-

white

black

graphite

red

navy

white black dark grey carbon

light khaki olive dark green lime green

orange signal red royal navy

white

black

green

red

royal

navy

black/green

graphite/green

dark khaki/green

red/green

royal/green

navy/green

black

natural

khaki

navy

white black grey green

bright yellow orange red light blue

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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03.7500 
Myrtle Beach | MB 7500

03.7127 
Myrtle Beach | MB 7127

03.7501 
Myrtle Beach | MB 7501

03.7925 
Myrtle Beach | MB 7925

03.7551 
Myrtle Beach | MB 7551

03.7580 
Myrtle Beach | MB 7580

03.7584 
Myrtle Beach | MB 7584

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

Pletená čepice
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice s ohrnovacím lemem
onesize

144 12 € 3,50/Kč 90,-

Fleece čepice
92% polyester, 8% elastan, uvnitř: 100% bavlna
Vnější strana lehce počesaná, proužkový vzhled, kontrastní 
podšívka, kontrastní lem
onesize

100 10 € 7,30/Kč 190,-

Dětská pletená čepice
55g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená dětská čepice s ohrnovacím lemem.
onesize

144 12 € 3,20/Kč 85,-

Pletená čepice s fl eece uvnitř
40g, 70% polyakryl, 30% vlna, podšívka: 
100% polyester
pletená čepice s fl eecovou podšívkou v oblasti
čela, žebrový vzhled
onesize

144 12 € 6,80/Kč 175,-

Pletená čepice Thinsulate™
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená teplá čepice, variabilní lem
onesize

144 12 € 6,50/Kč 170,-

Pletená čepice
45g/m², 100% polyakryl
úzká dvojitě pletená čepice bez lemu
onesize

144 12 € 2,90/Kč 75,-

Pletená čepice s kontrastním okrajem
53g, 100% polyakryl
úzká dvojitě pletená čepice s kontrastním
lemem
onesize

144 12 € 3,20/Kč 85,-

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

off  white/grey
heather

black/grey 
heather

fern green/grey 
heather

red/grey heather

pink/grey 
heather

navy/grey
heather

off  white

black

neon yellow

gold yellow

girl pink

red

light blue

royal

navy

off  white

black

light grey 
gmelange

lime green

red

navy

off  white black dark grey 
gmelange light grey

dark green fl uorescent
yyellow red burgundy

royal navy

off  white

black

grey me-
glange

light grey 
gmelange

dark green

lime green

yellow

orange

girl pink

red

burgundy

royal

navy white/lime
ggreen

black/red

black/
gorange

black/
white

grey melan-lllllllll
ge/light grey
g yy

melangemelange
g gg

light grey/
black

light grey/
g yburgundy

light grey/
g ydark grey

lime green/
yroyal

yellow/
g g ylight grey

red/black

royal/red

navy/red

navy/
white

turquoise/
glime green

317

Ca
ps

 &
 H

at
s

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

W
or

kw
ea

r &
 

Sa
fe

ty
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Fl

ee
ce

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
Sw

ea
ts

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Tr

ad
iti

on
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
& 

Ac
ce

ss
or

ie
s

Ja
ck

et
s &

Ve
st

s
M

YR
TL

E 
BE

AC
H

 



0333.7.771004 4
MyMMMMM rtlee BBeaachch | MMB B 71710404040404040

03.79944
Myrtle Beeach | MB 7979949444

0030303.7799995 5
MyMyMyM rtrtlele BBeaeachh || MB B 797979959595

03.77300
Myrtlee Beach | MB 7300

03.7777711111111222 222
Myyyyrtrtrtrttlelelele BBBBeaeaeaeachchchchch || MB 7171717177 1212

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

03.7104 Myrtle 
Beach | MB 7104
Čepice
127g, 100% polyakryl,fl eece lem
100% polyester
barevná čepice s bambulí a lemem,
měkká pestrá efektní příze, 3D
vzhled - design vlny, vnitřní lem
fl eece pro příjemné nošení
onesize

72 12 € 10,-/Kč 260,-

03.7994 Myrtle 
Beach | MB 7994
Reklamní čepice
50g, 100% akryl, podšívka: 100%
polyester fl eece
žebrovaná čepice, v přední části pro-
stor pro branding (8x6 cm), uvnitř 
čepice příjemný lem z fl eecu
onesize

160 5 € 4,80/Kč 125,-

03.7995 Myrtle 
Beach | MB 7995
Reklamní šála
250g, 100% akryl
žebrovaná šála, na jedné straně
prostor pro branding (20x12 cm)
onesize

40 10 € 12,90/Kč 335,-

03.7300 Myrtle 
Beach | MB 7300
Zimní šátek-návlek
100% polyester
nákrčník z elastického, tvar
zachovávajícího jersey, refl exní 
proužky, teplá fl eece vložka, rozměr:
30x50cm
onesize

150 5 € 4,60/Kč 120,-

03.7112 Myrtle 
Beach | MB 7112
Reklamní pletená čepice
34g, 100% polyakryl
lehká reklamní pletená čepice s
lemem, klasický střih, široký okraj
pro komfortní nošení
onesize

100 10 € 1,90/Kč 50,-

grey melange

black melange

dark green 
melange

navy melange

turquoise 
melange

black

spring green

light red

royal

navy

black

spring green

light red

royal
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white/carbon

black/carbon

grey melan-
gge/carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon

bright yellow/
carbon

bright oran-
gge/carbon

bright pink/
carbon

red/carbon

bright blue/
carbon

royal/carbon

navy/carbon black light grey 
gmelange grey melange red royal navy
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03.7132222
Myrtle Beaeaach | MB 7132

0303033.7.7.7.711313333333
MyMyMyMyrrtrtr lelele BBBeaeeeachchh | MMMB B 71713333333

03333.730999
7309MMMMMyrrtttle Beachh | MB 

03.7134 
Myrtle Beach | MB 7134

03.7308 
Myrtle Beach | MB 7308

03.7100 
Myrtle Beach | MB 7100

design camoufl ag
CCCC flage Design

fl e Design
fl e Design
fl e Design

Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design

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

Pletená čepice s jemnými kontrastními proužky
32g, 100% polyakryl
pletená čepice s rolovacím okrajem, jemné kontrastní proužky, 
měkký dotek
onesize

200 20  € 6,70/Kč 175,-

Pletené rukavice s širokými manžetami
73g, 100% polyakryl
jemný úplet, měkký dotek, k dostání ve dvou velikostech
S/M – L/XL

144 12  € 8,10/Kč 210,-

Velmi dlouhá pletená šála s kontrastními proužky
222g, 100% polyakryl
pletená šála, zakončena dlouhými třásněmi, jemné kontrastní 
proužky, měkká na dotek, velikost: 195x42cm
onesize

40 4  € 17,10/Kč 445,-

Čepice camoufl age
66g, 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice, vzor camoufl age, bez manžety
onesize

144 12  € 5,70/Kč 150,-

Elegantní šála
160g, 100% polyakryl
zakončena třásněmi, měkká na dotek, velikost: 190x36cm
onesize

100 10  € 9,90/Kč 255,-

Jersey čepice
48g, 95% bavlna, 5% elastan
vysoce kvalitní single jersey, 2-vrstvý materiál, padnoucí střih
díky elastanu
onesize

300 10  € 5,10/Kč 135,-

black/sand sand/black

black sand

black/sand sand/black

graphite/light 
g ygrey olive brown black light grey olive red royal navy black black melange grey melange navy

319

Ca
ps

 &
 H

at
s

Un
de

rw
ea

r, 
Ba

by
 &

 To
w

el
s

W
or

kw
ea

r &
 

Sa
fe

ty
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s 

& 
Tr

ou
se

rs
Fl

ee
ce

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
Sw

ea
ts

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Tr

ad
iti

on
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s
& 

Ac
ce

ss
or

ie
s

Ja
ck

et
s &

Ve
st

s
M

YR
TL

E 
BE

AC
H

 



030 .7131
MyMy trtlel  Beaachchch ||| MMMB BB B 7171771313131311

0303.7130
MyMyMyrtrtrtlele Beachchhh | MMBBB 717171303

03030303033.7.77777999933
MyMyMyMyMyM rtrtrtrtrtlele BBeaeaee chchccc |||| MMMBBBB 797979799999939

03.7540 
Myrtle Beach | MB 7540

03.7611 
Myrtle Beach | MB 7611

03.7720 
Myrtle Beach | MB 7720

03.7949 Myrtle 
Beach | MB 7949

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

Ležérní čepice s kontrastním lemem z fl eece
49g, vně:100% polyester, podšívka: 100% polyester
elastický, stálý tvar udržující žerzej, uvnitř hřejivý fl eece
onesize

150 5 € 3,50/Kč 90,-

Klasická pletená čepice s kontrastními proužky
55g, 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice bez manžety
onesize

144 12 € 4,10/Kč 105,-

Pletená čepice
81g, vnější vrstva: 100% akryl, podšívka: 100% polyester
fl eece
dlouhá žebrovaná melírovaná pletená čepice, uvnitř příjemný
lem z fl eecu, na okraji čepice malý štítek z umělé kůže s logem
onesize

100 10 € 8,60/Kč 225,-

Pletená čepice s bambulí
80g, 100% polyakryl
dvojitý široký žebrový úplet, široký variabilní 
ohrnovací lem
onesize

144 12 € 4,90/Kč 125,-

Fleecová šála
225g/m², 100% nežmolkující fl eece
extra široká fl eecová šála bez třásní, rozměry:
150x25 cm
onesize

100 10 € 5,40/Kč 140,-

Mikrofl eecová čepice
210g/m², 100% nežmolkující fl eece
mikrofl eecová teplá čepice s širokým lemem
M/L

200 10 € 3,60/Kč 95,-

Pletené rukavice pro dotykové displeje
38g/pár, 80% polyakryl, 14% polyester, 5%
elastan, 1% ostatní
pletené rukavice s konci prstů přizpůsobenými
pro dotykové displeje (integrovaná kovová 
vlákna)
S/M – L/XL

200 10 € 7,30/Kč 190,-

black/carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon

red/carbon

bright blue/
carbon

navy/carbon

off  white/navy

black/burgundy

burgundy/black

navy/off  white

glacier grey/
carbon

coal black/grey

plum/glacier 
gggg yyyyyygrey

navy/silver

white/
qaqua

white/lime 
ggreen

off  white

black

black/
gorange

black/red

dark grey/
g g ylight grey

dark brown/
khaki

dark green/
white

burgundy

purple

light blue/
off  whit

navy

navy/red off  white

black

anthracite

light grey

lime green

gold 
yyellow

orange

red

royal

navy

off  white black grey green

red light blue aqua navy black
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03.7128 
Myrtle Beach | MB 7128

03.7120 
Myrtle Beach | MB 7120

03.7129 
Myrtle Beach | MB 7129

03.7941 
Myrtle Beach | MB 7941

03.7947 
Myrtle Beach | MB 7947

03.7940 
Myrtle Beach | MB 7940

03.7974 
Myrtle Beach | MB 7974

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

Dvoubarevná hrubě pletená čepice
91g, 100% polyakryl
velmi široká manžeta v kontrastní barvě, měkká na dotek
onesize

100 10 € 8,60/Kč 225,-

Jemná háčkovaná čepice
88g, vnější materiál: 100% polyakryl, podšívka: 100%
polyester
jemný háčkovaný vzhled, příjemná na nošení díky fl eecové 
podšívce
onesize

100 10 € 8,30/Kč 215,-

Elegantní pletená čepice s velmi velkou bambulí
109g, vně: 100% polyakryl, umělá kožešina: 80% polyakryl,
20% polyester
pletená čepice s širokou manžetou, měkká na dotek
onesize

100 10 € 9,30/Kč 240,-

Maxi háčkovaná čepice
115g, 100% polyakryl
hrubě háčkovaná velká čepice, díky pásku z
fl eecu uvnitř čepice velmi pohodlná na nošení
onesize

100 10 € 15,10/Kč 395,-

Háčkovaná čelenka
65g, 100% polyakryl
ručně háčkovaná čelenka, extra široká, pod-
šívka z mikrofl eecu
onesize

144 12 € 9,-/Kč 235,-

Háčkovaná 3 barevná čepice s bambulí
115g, 100% polyakryl
módní 3 barevná háčkovaná čepice s bambulí, 
díky vnitřnímu pásku z fl eece je čepice velmi
pohodlná na nošení
onesize

100 10 € 15,10/Kč 395,-

Šála
117g, 100% polyakryl
hladký měkký dotek, na koncích kroucené 
třásně, rozměry: 180x130 cm
onesize

100 10 € 10,-/Kč 260,-

off  white/carbon carbon/off  white carbon/light 
g ygrey

light grey/
carbon

off  white/
brown

black/silver

graphite/
silver

silver melan-
gge/black

fern green/
silver

burnt orange/
silver

red/silver

cobalt/silver

indigo blue/
silver

navy/silver black red royal

black carbon silver lime green

orange red aqua navy

black

carbon

silver

lime green

orange

red

purple

aqua

navy

black/
silver/
white

neon
green/neon 
p /pink/black

yellow/
pacifi c/
white

neon 
orange/neon 
g /green/black

red/
black/
white

purple/
lime green/

white

aqua/lime 
green/
white

carbon/
orange/

white

pacifi c/
neon oran-
g /ge/white

navy/red/
white anthracite dark red navy
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03.7102 
Myrtle Beach | MB 7102

03.7109 
Myrtle Beach | MB 7109

03.6226 
Myrtle Beach | MB 6226

03.7122 
Myrtle Beach | MB 7122

03.7306 
Myrtle Beach | MB 7306

03.7984 
Myrtle Beach | MB 7984

03.7964 
Myrtle Beach | MB 7964

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

Pletená čepice
52g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% polyester
rib vzhled, kontrastní proužek, vnitřní fl eece lem pro příjemné
nošení, černá k dostání také jednobarevná
onesize

144 12 € 5,70/Kč 150,-

Bavlněná čepice
46g, 100% bavlna
lem čepice s módním vroubkováním, na straně štítek z umělé
kůže
onesize

160 10 € 6,40/Kč 165,-

Kšiltovka Dandy
78g, vně:70% polyester, 30% bavlna, podšívka 100% bavlna
plochá kšiltovka se skrytými stehy na kšiltu, krátký sportovní 
tvar, melírovaný vzor,bavlněné potítko, suchý zip
onesize

150 6 € 12,50/Kč 325,-

Melírovaná čepice
82g, vnější materiál: 50% polyakryl, 50%
polyester
dvojitě pletená, módní střih
onesize

100 10 € 4,40/Kč 115,-

Jemně pletená šála z melírované příze
140g, vnější materiál: 80% polyakryl, 20%
polyamid
pletená zprava doleva, s lemem na podélných
stranách, rozměry:190x75cm
onesize

80 5 € 11,50/Kč 300,-

Zimní čepice
90g/m², vnější vrstva: 100% akryl, podšívka:
70% akryl, 30% polyester
dlouhá zimní čepice s bambulí, boční šev,
bambule z umělé kožešiny
onesize

100 10 € 10,-/Kč 260,-

Háčkovaná čepice
85g/m², 100% polyakryl
háčkovaná čepice s kontrastním lemem
a bambulí, díky fl eece pásku uvnitř velmi 
příjemná na nošení
onesize

72 12 € 12,-/Kč 310,-

black/off  
white black/black coff ee/

black
jungle

ggreen/black red/black ink/black black grey melange navy dark grey/black light grey/black indigo/black

black 
gmelange

dark red 
gmelange

blue me-
glange

denim 
gmelange

anthracite
gmelange

light grey 
gmelange

navy 
gmelange

denim 
gmelange

white/black

black/black

silver/black

acid yellow/
black

grenadine/black

aqua/black

black/pink

black/light 
g ygrey

black/neon 
ggreen

black/tur-
qquoise

carbon/red

green/acid 
yyellow

lime green/
p pdark purple

orange/aqua

red/white

carbon/
yyellow

blue/white

navy/white
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28.080X 
Result Headwear | RC080X

28.081X 
Result Headwear | RC081X

28.082X 
Result Headwear | RC082X

28.083X 
Result Headwear | RC083X

28.084X 
Result Headwear | RC084X

28.084J 
Result Headwear | RC084J

28.085X Result
Headwear | RC085X

für Sublimation

g
designed for 

Sublimatio

Sublimationgg
designed foigned fo

sublimační tisk
Sublimation
Sublimationgeeignetgeeignegg

für Sublimation 
für Sublimation 
für Sublimation

designed for
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
ür Sublimatio
designed foigned foigned fo

ür Sublimatio
ür Sublimatio
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r Sublimatio
r Sublimatio
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Polyesterová kšiltovka, 5 panelů
125g/m², 100% polyester
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný kšilt, obšité 
větrací otvory, suchý zip, odnímatelná etiketa
onesize

200 25 € 2,-/Kč 50,-

Kšiltovka s nízkým profi lem, 6 panelů
280g/m², 100% bavlna
vyztužený přední panel, formovaný kšilt, obšité větrací otvory,
suchý zip, odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 3,60/Kč 95,-

Kšiltovka s kontrastním panelem, 6 panelů
300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel 100% bavlna
vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6 x prošitý, větrací 
otvory, knofl ík a kšilt v kontrastní barvě, plastové zapínání,
odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 4,40/Kč 115,-

Plochá kšiltovka, 6 panelů
300g/m², 100% akryl twill, vnitřní panel
100% bavlna
vyztužený přední panel, plochý kšilt s 6x pro-
šitý, obšité větrací otvory, plastové zapínání, 
odnímatelná etiketa
onesize

150 25 € 4,40/Kč 115,-

Kšiltovka, 5 panelů
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný 
kšilt, obšité větrací otvory, zapínání na suchý 
zip, odnímatelná etiketa
onesize

200 25 € 3,40/Kč 90,-

Dětská kšiltovka, 5 panelů
260g/m², 65% polyester, 35% bavlna
vyztužený přední bezešvý panel, prodyšný, 
větruodolný materiál, formovaný kšilt, obšité
větrací otvory, zapínání na suchý zip, odníma-
telná etiketa
onesize

200 25 € 2,90/Kč 75,-

Flex-kšiltovka, 6 panelů
260g/m², 98% bavlna, 2% elastan
vyztužený přední bezešvý panel, formovaný 
kšilt,obšité větrací otvory, elastické fl exi zapí-
nání, savý pásek na pot, odnímatelná etiketa
S/M – L/XL

150 25 € 6,-/Kč 155,-

white

black

dove grey

bottle

apple green

lime

yellow

orange

red

pink

purple

royal

navy

aqua

white

black

charcoal grey

dove grey

khaki

chocolate 
brown

bottle

emerald

lime

yellow

orange

red

burgundy

pink

purple

azure blue

royal

navy

white/black

black/red

black/lime

black/purple

black/azure

heather grey/
black

white

black

heather grey

emerald 
ggreen

red

sapphire blue

navy

white

black

dove grey

khaki

apple green

lime

yellow

orange

red

burgundy

pink

purple

sky

royal

navy

aqua

white

black

bottle

kelly

orange

red

burgundy

sky

royal

navy

white black khaki cool grey

red vivid blue navy
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28.029X 
Result Winter Essentials | RC029X

28.044X 
Result Winter Essentials | RC044X

28.046X 
Result Winter Essentials | RC046X

28.146X 
Result Winter Essentials | R146X

28.24XP 
Result Headwear | RC024XP

28.024X 
Result Headwear | RC024X

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

Pletená čepice
340g/m², 340g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice, variabilní lem, lze prát v pračce
onesize

150 25 € 3,50/Kč 90,-

Čepice
56g/m², 100% polyakryl
módní čepice delšíjho střihu, lze ji prát v pračce
onesize

150 25 € 3,80/Kč 100,-

Oboustranná módní pletená čepice
62g/m², 100% polyakryl
oboustranná módní pletená čepice, spodní části úzký lem v
kontrastní barvě, lze ji prát v pračce
onesize

150 25  € 3,70/Kč 95,-

Týmová šála
100% polyakryl
pruhy v týmových barvách, obou stranách střapce, hodí se
především pro výšivku, možno prát, rozměry: 140x20 cm
onesize

100 25 € 6,50/Kč 170,-

Nízkoprofi lová sandwich kšiltovka
350g/m², 100% těžká broušená bavlna, kepr
6 panelová nízkoprofi lová kšiltovka má ozdobně prošité
otvory a kontrastní kšilt, v zadní části nastavitelné zapínání s
mosaznou přezkou
onesize

150 25 € 5,60/Kč 145,-

6 panelová kšiltovka
350g/m², 100% broušená bavlna, kepr
6 panelová nízko profi lová kšiltovka se zahnutým kšiltem, na 
kšiltu 4 vyšívané linky, v zadní části nastavitelné zapínání na
mosaznou přezku
onesize

150 25  € 5,50/Kč 145,-

black grey red royal navy black stone navy

black/yellow

black/red

black/grey

black/sky

grey/black

stone/olive

lime green/black

bright orange/
black

aqua/grey

white/navy

black/
white

black/gold

kelly green/
white

red/black

red/white

fuchsia/
white

purple/
yyellow

royal/white

navy/gold

navy/sky

navy/red

black/red

grey/black

grey/red

grey/yellow

forest/red

natural/navy

red/black

navy/yellow

navy/white

white

black

forest

yellow

red

purple

royal

navy
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25.8110 
SOL'S | Sunny

25.8111 
SOL'S | Sunny Kids

25.8100 
SOL'S | Buff alo

25.8811 
SOL'S | Buzz

25.0594 
SOL'S | Long Beach

25.0595 
SOL'S | Booster

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

5 panelová basebalová kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna
předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné 
zapínání
onesize

100 25  € 2,60/Kč 70,-

5 panelová dětská kšiltovka
180g/m², 100% broušená bavlna
předtvarovaný kšilt, 4 vyšívané větrací otvory, nastavitelné
zapínání
onesize

100 25  € 2,60/Kč 70,-

6 panelová basebalová kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
pevný vrchol, tvarovaný kšilt, 6 vyšívaných větracích otvorů,
nastavitelná velikost pomocí zadní kovové spony
onesize

100 25  € 3,10/Kč 80,-

5 panelová kšiltovka
150g/m², 100% bavlna
tvarovaný kšilt, Velcro zip na zadní straně
onesize

200 25  € 2,05/Kč 55,-

5 panelová „Sandwich“ kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
tvarovaný kšilt s linkou, v zadní části kovová spona a látková
páska
onesize

100 25  € 3,10/Kč 80,-

5 panelová kontrastní kšiltovka
260g/m², 100% broušená bavlna
průběžná kontrastní vsadka na čepici i kšiltu, tvarovaný kšilt,
látková páska a kovová spona
onesize

100 25  € 3,90/Kč 100,-

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

french navy/
white

white

black

apple green

gold

orange

red

pink

fuchsia

sky

royal blue

french navy

white

black/red

black

dark grey/light 
g ygrey

beige

army/beige

camo

chocolate/beige

bottle green

kelly green/white

yellow

orange

red

red/white

pink/white

sky

royal/white

royal blue

french navy/
white

french navy

turquoise/
white

white

black

dark grey

sand

forest green

kelly green

gold

orange

red

sky blue

royal blue

french navy

white

black

black/red

dark grey/
g g ylight grey

beige

chocolate/beige

red

red/white

royal blue

royal blue/white

french navy

french navy/
white

black/white

black/gold

kelly green/gold

orange/white

gold/red

red/black

red/white

royal blue/white

royal blue/ gold

french navy/
white
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Bags, 
Umbrellas & 
Accessories

< Halfar 47.5000 – S. 333      ^ Fare 46.6905 – S. 331

Top fakta:
1. Zatímco u deštníků jasně převažuje polyester jako první volba, je u tašek velmi široký výběr 

materiálů.

2. Polyester, filc, nylon, bavlna, plátno, juta a umělá kůže nabízejí široké materiálové možnosti v této 
kategorii.

3. Mezi novinkami se nacházejí překvapivé modely jako např. Taška s potisknutelnými flitry, aby se
pomocí potisku dal vytvořit obraz, nebo dětský sportovní pytlík z bio-bavlny. Puls doby
představuje značka  BagBase s ruksaky a taškami přímo z přehlídkových mol  nejoblíbenějších 
módních metropolí.

4. Tato kategorie oplývá novými aktuálními modely. 13% obsažených produktů jsou novinky 2019, 
jen  18% artiklů je více než 3 roky v tomto katalogu. 



23352.0233 233
BagBase | BG233

011852.0118 0118
BagBase | BG118

2522.0641
BBagBase | BG641Base | BG641

52.0855 
BagBase | BG855

062052.0620 0620
BagBase | BG620

61352.0613 613
BagBase | BG613

52.0151 51
BagBase | BG151

52.0125 52 0125
BagBase | BG125

52.0153 
BagBase | BG153

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

Mini batoh s kovovým zipem
260g, 300D polyester
TearAway label, hlavní přihrádka a přední kapsa s kovovým
zipem, nastavitelné popruhy, držadlo, rozměry: 23x35x12cm,
objem: 6l
onesize

40 1  € 12,75/Kč 330,-

Roll-Top batoh s dvojitým držadlem 
440g, 300D polyester
TearAway label, Roll-Top zapínání, přední kapsa pro jedno-
duchou dekoraci, tkané ucho, polstrovaná záda, polstrované 
nastavitelné popruhy, rozměry: 28x38x12cm, objem: 14l
onesize

30 1  € 18,55/Kč 480,-

Denim batoh
318g, Směs bavlna/polyester denim
TearAway label, přední kapsa se zipem, vnitřní vkládací kapsa, 
držadlo, polstrovaná záda, polstrované nastavitelné popruhy,
rozměry: 43x28x15cm, objem: 14,5l
onesize

20 1  € 24,30/Kč 630,-

Batoh „Roll-Top“
600D polyester
TearAway Label, pro notebooky do max. 15,6“, polstrovaná 
přihrádka na notebook, přední přihrádka se zipem, polstro-
vaná záda a dno, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,
rozměry: 32x44x13cm, objem: 13l
onesize

20 1  € 19,85/Kč 515,-

Batoh „Explorer“
600D HD polyester
TearAway Label, PU akcenty, uzavíratelné pomocí stahovací 
šňůrky, boční kapsy, vnitřní kapsa, polstrovaná záda, pol-
strované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 32x49x17cm,
objem: 27l
onesize

10 1  € 35,45/Kč 920,-

Vintage batoh na notebook
600D polyester
TearAway Label, EasyPocket™ pro jednoduché zušlechtění, na
notebooky do max. 17“, polstrovaná přihrádka na notebook,
polstrovaná záda, uzavíratelné pomocí stahovací šňůrky, 
uzávěry na magnet, polstrované nastavitelné popruhy, ucho,
rozměry: 30x46x17cm, objem: 18l
onesize

25 1  € 30,50/Kč 795,-

Batoh
210D polyester
TearAway Label, nastavitelné popruhy, velmi lehký a odolný 
proti opotřebení, nepromokavý materiál, kombinace přihrádka
ke složení/vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, přední 
kapsa se zipem, rozměry: 31x45x16cm, objem: 20l
onesize

80 1  € 8,75/Kč 230,-

Original Fashion batoh
600D polyester; TearAway Label,
přední přihrádka se zipem,
polstrovaná záda, polstrované na-
stavitelné popruhy, ucho, rozměry: 
31x42x21cm, objem: 18l
onesize

40 1 € 12,85/Kč 335,-

Mini batoh
600D polyester
TearAway Label, nastavitelné popruhy, přední kapsa se zipem, 
polstrovaná záda, ucho, rozměry: 23x35x12cm, objem: 6l
onesize

40 1  € 10,55/Kč 275,-
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52.0005 
BagBase | BG5

5525252 0.000000000 7 77 7
BagBase ee |||| BGBGBGBG77777

525252525 .0010
BBaB gBase | BG10

52.0726 
BagBase | BG726

5552.0723
BagBase | BG723

52.0730 
BagBase | BG730

52.0750 
BagBase | BG750

52.0755 55
BagBase | BG755

52.0753 
BagBase | BG753

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

Budget pytlík na tělocvik
50g, 210D polyester
Nepromokavý materiál, rozměry: 33x45cm, objem: 11l
onesize

300 25  € 2,20/Kč 55,-

Pytlík na tělocvik průhledný
100g, 100% transpatentní TPU
Soft -Touch, TearAway label, vázání z polyesteru, nepromokavý
materiál, zesílený tunel pro šňůrku, rozměry: 33x45cm, objem:
11l
onesize

80 1 5,-€€€€€€€€€ €€€€€ €€€€ €€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 4,8444 5/Kč 125

Plstěná taška na notebook
125g, 100% polyester microfl eece
TearAway label, vhodná pro notebooky do max. 15,6“, vhodná
pro rozměr A4, Rip-Strip™ zip, rozměry: 41,5x28cm
onesize

80 20  € 3,65/Kč 95,-

Plstěná taška
238g, 100% polyester microfl eece
TearAway label, délka ucha: 60cm, rozměry: 37x41x11,5cm, 
objem: 15l
onesize

60 10  € 6,55/Kč 170,-

Plstěná taška messenger 
236g, 100% polyester microfl eece
Tear-Away label, vnitřní vkládací kapsa, pro rozměr A4,
Rip-Strip™ zip, délka ucha: 140cm, rozměry: 38x30x7cm,
objem: 8l
onesize

40 10  € 8,30/Kč 215,-

Kosmetická taška 
127g, 100% PU vzhled kůže
TearAway label, hlavní přihrádka s kovovým zipem, pěnové 
polstrování, měkká vnitřní vložka, malé ucho, rozměry:
26x17cm
onesize

120 5  € 5,75/Kč 150,-

Cestovní sada „Boutique“
108g, 100% PU vzhled kůže
TearAway label, dvoudílná sada, měkká vnitřní vložka, rozměry
etui: 10,5x14,5cm, rozměry visačky: 6x11,5cm
onesize

80 5  € 9,95/Kč 260,-

Obal na iPad® „Boutique“
119g, 100% PU vzhled kůže
TearAway label, vhodné pro iPad® / tablety, pěnové polstrová-
ní, měkká vnitřní vložka
onesize

120 5  € 6,20/Kč 160,-

Premium pytlík na tělocvik
210D polyester, 100g/m²
Nepromokavý, zesílené rohy s
kovovými očky, rozměry: 33x45cm,
objem: 11l
onesize

200 25 € 3,20/Kč 85,-
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52.0042 
BagBase | BG42

52.0021 
BagBase | BG21

52.0030 
BagBase | BG30

52.0196 
BagBase | BG196

52.0150 
BagBase | BG150

52.0461 52 0461
BagBase | BG461

52.0544 
BagBase | BG544

52.0628 
BagBase | BG628

52.0673 
BagBase | BG673

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

Ledvinka
600D polyester
Nastavitelný tkaný popruh, přihrádka se zipem uvnitř, velká 
hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 38x12x8cm, objem: 2,5l
onesize

100 1  € 5,65/Kč 145,-

Messenger taška
600D polyester
Organizéry uvnitř, držák na klíče, hlavní přihrádka se zipem, 
dva robustní závěry na klip, nastavitelný popruh s polstrová-
ním, rozměry: 38x30x12cm, objem: 11l
onesize

40 10  € 13,90/Kč 360,-

Taška „Across Body“
600D polyester
Vhodné pro tablety iPad mini™, nastavitelný tkaný popruh,
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka 
se zipem, rozměry: 16x23x7cm, objem: 1,5l
onesize

60 10  € 7,20/Kč 190,-, /

Taška „Duo Knit“
100% Duo Polyester
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, ledvinka se zipem,
odnímatelný nastavitelný popruh, tkaná držadla, rozměry:
50x25x25cm, objem: 20l
onesize

30 1  € 19,85/Kč 515,-

Taška
210D polyester
TearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení, 
nepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/
vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměry:
50x30x26cm, objem: 32l
onesize

100 1  € 6,55/Kč 170,-

Příruční zavazadlo
600D polyester
Odnímatelný EasyPanel™ k zušlechtění, ideální jako příruční 
zavazadlo na cesty letadlem, zásuvné držadlo, 2 velké přihrád-
ky, integrovaná kolečka, okénko k popsání, uzamykatelný zip 
na hlavní přihrádce, ucha, rozměry: 35x55x23cm, objem: 40l
onesize

6 1  € 70,90/Kč 1845,-

Cestovní taška
600D/420D polyester kombinace
TearAway Label, nepromokavý materiál, přihrádka na boty, při-
hrádka proti vlhku, větrací průduchy z kovu, kapsa na cennosti 
uvnitř, boční kapsy se zipem, mesh kapsa zvenku, zarážky na
dně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrováním, polstro-
vané ucho, rozměry: 54x29x26cm, objem: 30l
onesize

20 1  € 26,50/Kč 690,-

Vintage taška
600D polyester
TearAway Label, druky na koncích pro upevnění po stranách,
PU a kovové akcenty, kapsa na zip vpředu, vkládací dno, extra
dlouhý zip na hlavní přihrádce, nastavitelná ucha, může se no-
sit jako batoh nebo v ruce, rozměry: 47x30x23cm, objem: 26l
onesize

20 1  € 29,85/Kč 775,-

Canvas taška
100% bavlna canvas, 407g/m²
Přihrádka na cennosti uvnitř, zavírání na druk, nastavitelný
popruh, délka ucha: 37cm, rozměry: 38x40x14cm, objem: 15l
onesize

50 10  € 11,90/Kč 310,-
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46.5415 
Fare | 5415

46.4111 
Fare | 4111

46.6905 
Fare | 6905

46.7715 
Fare | 7715

46.4783 
Fare | 4783

46.5460 
Fare | 5460
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Skládací deštník dvojí automatika
Polyester pongé
Obrácený otevírací a zavírací mechanismus, windproff  systém, 
automatické otevírání/zavírání, 58cm/8 dílů, 3dílná konstruk-
ce s černou ocelovou holí, soft  touch držátko s integrovaným 
tlačítkem otevírání a možností umístění reklamy, černé
umělohmotné špičky, pouzdro s drukem, cca 105cm, zavřený
cca 31,5cm dlouhý
onesize

24 1  € 17,80/Kč 460,-

Deštník
Polyester pongé
Pěkně tvarovaný deštník střední velikosti ve veselých barvách,
windproff  systém, ruční otevírání, 65cm/10 dílů, 14mm 
hliníková hůl, sklolaminátové kolejnice, pojistka, soft  touch
polokruhové držátko, matné niklové špičky, cca 115cm prů-
měr, zavřený cca 92cm dlouhý
onesize

12 1  € 16,95/Kč 440,-

Dětský deštník FARE®-4-Kids
185g, 100% polyester
Pojistka bez pružiny, windproof systém pro maximální stabilitu
konstrukce při poryvech větru, fl exibilní sklolaminátové 
kolejnice, pochromovaná ocelová hůl, zaoblené a větší špičky,
zaoblený vršek, barevně ladící držadlo, průměr: 73cm, délka
zavřeného deštníku: 59,50cm
onesize

48 12  € 6,85/Kč 180,-

Deštník
Polyester pongé dvojitý potah
Obrácený otevírací a zavírací mechanismus (mokrá strana při 
zavření uvnitř), windproff  systém, ruční otevírání, 60cm/8 
dílů, 12mm, černá galvanizovaná hůl, sklolaminátové kolejni-
ce, pojistka s integrovaným tlačítkem otevírání, černé polokru-
hové soft  touch držátko s možností umístění reklamy, černé 
niklové špičky, vnější potah se stříbrnou refl exní paspulkou, 
cca 109cm průměr, zavřený 78cm dlouhý
onesize

24 1  € 26,05/Kč 675,-

Středně velký deštník
530g, polyester
automatická funkce pro rychlé otevření, vyroben z materiálu,
který je odolný vůči větru, pružná sklolaminátová žebra, Soft -
-Touch rukojeť s barevnými kroužky a integrovaným tlačítkem
na otevírání, průměr 112cm, délka zavřeného deštníku 90cm
onesize

24 1  € 18,60/Kč 485,-

Malý deštník
339g, pongee polyester
automatické otevírání, vyroben z materiálu, který je odolný 
vůči větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve stejném tónu se stří-
brným tlačítkem na otevírání, dá se složit do malého obalu s
elastickým poutkem a černým lemováním, průměr 97cm, délka 
zavřeného deštníku 29cm
onesize

24 1  € 15,-/Kč 390,-
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Fare | 5199

46.1142 
Fare | 1142C

46.5640 
Fare | 5640

46.7112 
Fare | 7112

46.5095 
Fare | 5095
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Fare | 5471
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Fare | 1115

46.2393 
Fare | 2393
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

Malý deštník
336g, pongee polyester
asymetrický deštník s manuálním otevíráním,
z materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
velmi skladný, dá se složit do malého sáčku,
průměr 98 cm, délka zavřeného deštníku
31cm
onesize

24 1 € 18,-/Kč 470,-

Deštník s automatickým otvíráním
451g, pongee polyester
má rovnou matnou černou rukojeť a je z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
zajímavý potisk, který mění při dešti barvu,
průměr: 105 cm, délka zavřeného deštníku
84 cm
onesize

24 1 € 14,55/Kč 380,-

Malý deštník
420g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, je velký, proto je 
vhodný pro více osob, má hliníkovou rukojeť 
s integrovaným tlačítkem, z materiálu, který 
je odolný vůči větru a vodě, velmi skladný a
dá se složit do malého sáčku, průměr 105cm,
délka zavřeného deštníku 30cm
onesize

24 1 € 18,50/Kč 480,-

Transparentní automatický deštník
100% polyester pongee
automatické otevírání, systém proti větru,
barevné detaily na tyči a špicích, černě pogu-
movaná tyč s měkkou rukojetí
onesize

24 1 € 14,90/Kč 385,-

Malý deštník
302g, polyester
s manuálním otevíráním, rukojeť z recyklo-
vaných pet lahví, z materiálu, který je odolný
vůči větru a vodě, velmi skladný a dá se
uschovat do malého sáčku, průměr 98cm,
délka zavřeného deštníku 27cm
onesize

48 1 € 13,15/Kč 340,-

Malý deštník
394g, pongee polyester
s automatickým otevíráním, refl exními prvky a
LED světýlko na rukojeti, z materiálu, který je
odolný vůči větru a vodě. velmi skladný, dá se
složit do malého sáčku, průměr 97cm, délka
zavřeného deštníku 32cm
onesize

48 1 € 30,60/Kč 795,-

Deštník s automatickým otvíráním
440g, pongee polyester
deštník s automatickým otevíráním, zahnutou
rukojetí, odolný vůči větru a vodě, průměr:
105cm, délka zavřeného deštníku 86cm
onesize

24 1 € 13,20/Kč 345,-

Velký golfový deštník
pongee polyester
s rovnou rukojetí vhodný pro více osob, z
materiálu, který je odolný vůči větru a vodě,
průměr 113cm, délka zavřeného deštníku
101cm
onesize

12 1 € 18,80/Kč 490,-
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47.4001 
Halfar | 1814001

47.2198 198
Halfar | 1812198

4447.50000 
far | 1815000Halfar | 1815000far | 188150000

47.4014 
Halfar | 1814014

47.77855 
Halfar | 1807785

47.3055 
Halfar | 1813055

47.9997 
Halfar | 1809997 

47.5710 
Halfar | 1805710

47.7554 
Halfar | 1807554

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

Taška „Jersey“
Polyester
Taška z jemného jersey, hlavní přihrádka s boční kapsou na
zip, dlouhá ucha, rozměry: 38x42cm
onesize

100 1  € 5,70/Kč 150,-

Batoh „Fashion“
300D polyester
Batoh s poklopem a dvěma přezkami, přihrádka na zip v
poklopu, velká hlavní přihrádka s polstrovanou vloženou
kapsou, přední kapsa s dvojcestným zipem, polstrovaná záda 
a pás, ucho
onesize

20 1  € 28,30/Kč 735,-

Batoh DIAMOND
600D polyester
Kosočtvercový vzor, lze nosit z obou stran, zip, hlavní při-
hrádka s další možností rozkládání, boční kapsy na zip, tkané
nastavitelné popruhy
onesize

50 0  € 10,10/Kč 260,-

Batoh „Mountain“
210D Nylon
Lehký, funkční batoh s ergonomicky tvarovanými zády, od-
větrávaným a dole i nahoře nastavitelným nosným systémem,
hrudní pás s nastavitelnou výškou, polstrovaný bederní pás,
velká hlavní přihrádka s plochou vloženou kapsou uvnitř, boční 
výstupy (vhodné pro sluchátka nebo hadičku systému na pití),
oko na lezení k upevnění, rozšíření hlavní přihrádky pomocí 
šňůrky, dodatečný upevňovací popruh pod poklopem, poklop
s přezkami a s 2 přihrádkami na zip, 2 boční kapsy, boční 
upínací pásy, fi xace holí, oddělená komora na dně s ochranou
proti dešti, ucho
onesize

10 1  € 65,30/Kč 1695,-€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ € 656565,65,665,6566666666565,6665,6666665,65,665,5665666656666565,66555,65,65666656665,65665655,,,,,,,,,,,30

Nákupní taška BONNY
600D polyester
pěkně tvarovaná, velké nákupní taška s ozdobnými oky a
popruhy, hlavní přihrádka, velikost: 60/46x40x14 cm
onesize

20 1  € 15,30/Kč 395,-

Stahovací vak „Join“
Mini rips
Velký batoh stahovací vak, hlavní přihrádka s bočními 
kapsami na zip, stahovací šňůrka, poutko na nošení, rozměry:
36x45cm
onesize

100 1  € 5,35/Kč 140,-

Felt Cover ECO
plst
kvalitní, vhodná pro dokumenty v rozměru A4 a notebooky,
poutko na pero, velikost: 24x32x1 cm
onesize

100 1  € 7,15/Kč 185,-

Nákupní taška
plst
uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x40x14
cm
onesize

25 1  € 15,35/Kč 400,-

Přepravní taška ModernClassic
100% polyester plsť
hlavní přihrádka s organizérem, plochá vnitřní kapsa, pohodlný
ramenní popruh, velká klapka je ideální na vyšivku pro vaši
propagaci, velikost: 36x29x10 cm
onesize

20 1  € 19,40/Kč 505,-
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47.6052 
Halfar | 1806052

47.7790 
Halfar | 1807790 

47.2814 
Halfar | 1802814

47.2759 
Halfar | 1802759

47.7530 
Halfar | 1807530

47.2213 
Halfar | 1812213

47.5510 
Halfar | 1805510  

47.3939 
3939Halfar | 18039393939

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

Taška přes rameno STYLE
truck tarpaulin
prostorná hlavní kapsa s organizérem a plochými vnitřními 
kapsami, široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast 
tisku) se zipem, velikost: 37x28x12 cm
onesize

25 1  € 19,70/Kč 510,-

Event Bag EASY
600D polyester
velká hlavní kapsa s ozdobnou rukojetí a uzávěrem, vhodné
pro dokumenty formátu A4 a katalogy, nastavitelný ramenní 
popruh, rozměry: 28x34/44x5,5 cm
onesize

25 1  € 7,25/Kč 190,-

LorryBag® ECO
truck tarpaulin
prostorná hlavní kapsa s organizérem, ploché vnitřní kapsy, 
široký ramenní popruh, velká klapka (tj velká oblast tisku) se
zipem, velikost: 27x29x13 cm
onesize

25 1 €€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 15,11111111111111111111111151111155 10/Kč 395,-

Taška přes rameno NATURE
453g/m², 100% bavlna
hlavní přihrádka s organizérem, boční kapsa na mobilní 
telefon, klapka s kapsou na zip, nastavitelný ramenní popruh, 
rozměry: 33x26x11cm
onesize

25 1  € 18,15/Kč 470,-

Taška přes rameno RETRO
PU umělá kůže
hlavní prostor se stabilním dnem na zip, přední kapsa na zip,
nastavitelný ramenní popruh, rozměry: 38x28x12 cm
onesize

25 1  € 18,35/Kč 475,-

Batoh na notebook CAMPUS
600D polyester
prostorná hlavní kapsa s oddílem pro laptop, velká kapsa na
zip s vložkou a pouzdrem, další kapsa na zip s ozdobnými
prvky, polstrované držadlo, polstrovaná záda, polstrované 
popruhy s výškově nastavitelným hrudním pásem, rozměry: 
30x43x12/15 cm
onesize

10 1  € 28,55/Kč 745,-

Congress Bag BASIC
600D polyester
hlavní přihrádka na zip, nastavitelný ramenní popruh, rukojeť, poutka na tužky, velikost:
40x29x8 cm
onesize

25 1 € 6,90/Kč 180,-

Nákupní taška BASKET
600D polyester
taška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládací, rozměry: 45x25/45x25 cm
onesize

10 1 € 20,15/Kč 525,-
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47.1676 
Halfar | 1801676

47.9793 
Halfar | 1809793

47.6695 
Halfar | 1806695

47.0780 
Halfar | 1800780

47.9123 
Halfar | 1809123

447.6694 4
Halfar | 1806694 

47.9797 
Halfar | 1809797

47.9787 
Halfar | 1809787

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

Cestovní taška
420D nylon
má polstrovanou hlavní kapsu a několik dalších kapes. nasta-
vitelný ramenní popruh a 2 ucha na nošení v ruce, rozměry:
57x30x28 cm
onesize

20 1  € 25,60/Kč 665,-

Waist Bag SOLUTION
600D polyester
hlavní kapsa na zip, pohodlná polstrovaná záda, nastavitelný
bederní pás, rozměry: 30x16x7 cm
onesize

50 1  € 7,95/Kč 205,-

Sportovní/cestovní taška GALAXY
420D nylon a žakár
hlavní kapsa se   zesíleným dnem, kapsa na zip ze síťoviny,
zadní otevírací větrané oddělení na boty, boční síťované kapsy
a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, přihrádkami
a otvorem pro sluchátka, odnímatelný a nastavitelný ramenní 
popruh s protiskluzovou podložkou, rozměry: 49x33x22 cm
onesize

25 1  € 30,-/Kč 780,-

Sportovní batoh
420D nylon
hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přední 
kapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovaná
záda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cm
onesize

25 1  € 19,10/Kč 495,-

Batoh TRAIL
nylon 420D a ripstop
lehký funkční, s optimálně polstrovanými zády, velký hlavní 
prostor s úložnými kapsami a výstupem na sluchátka, 2 vnější 
boční kapsy, boční pásy, spodní komora s pláštěnkou, vyztu-
žené ramenní popruhy, nastavitelný hrudní popruh, rozměry:
30x49x18 cm
onesize

10 1  € 45,60/Kč 1185,-

Batoh GALAXY
420D nylon a žakár
velký hlavní prostor s plochým pouzdrem, boční síťované
kapsy a popruhy, velká přední kapsa na zip s vložkou, krásně 
navrženo a polstrovanými ramenními popruhy, rozměry:
31x48x16 cm
onesize

25 1  € 26,60/Kč 690,-, /

Chladící taška SOLUTION
600D polyester
velký hlavní prostor vhodný pro 5 kusů litrových lahví, plochá přední kapsa, úchyty, nastavitel-
ný ramenní popruh, rozměry: 30x31x15 cm
onesize

25 1 € 15,-/Kč 390,-

Lodní vak SPLASH 2
tarpaulin
prostorná hlavní kapsa nabízí ochranu proti prachu a vodě, odnímatelná nastavitelná velikost 
ramenního popruhu, rozměry: 30x57x19,5 cm
onesize

25 1 € 15,60/Kč 405,-
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19.2007 
Kimood | KI2007

19.2008 
Kimood | KI2008 

19.2021 
Kimood | KI2021

19.2004 
Kimood | KI2004

19.2020 
Kimood | KI2020

19.2006 
Kimood | KI2006

19.2010 
Kimood | KI2010

19.0507 19 0507
Kimood | KI0507

19.0702 
Kimood | KI0702

složitelný
zusammenfaltbar
zusammenfaltbar

menfaenfffammenfaltammenfaltammenfaltammenfaltmmenfalmmenfalmmenfalmmenfalmmenfammenfammenfa

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

Golfový deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, deštník má laminátový rám, ko-
vový hrot (1cm) a golfovou rukojeť, průměr: 98cm, nahrazuje
artikl: Kimood 2001
onesize

20 1  € 8,20/Kč 215,-

Velký golfový deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, laminátový rám, kovový hrot
(14mm) a černou dřevěnou rukojeť. průměr: 120cm, nahrazu-
je artikl: Kimood 2002
onesize

20 1  € 10,05/Kč 260,-

Deštník
210T polyester
s automatickým otevíráním, černý kovový hrot (1cm), laminá-
tový rám a gumovou plastovou rukojeť, průměr: 105cm
onesize

20 10  € 9,15/Kč 240,-

Deštník
210T polyester
s manuálním otevíráním, průměr: 128 cm
onesize

20 10  € 12,05/Kč 315,-

Deštník s dřevěnou rukojetí
pongee polyester
utomatickým otevíráním, má dřevěnou rukojeť a černý kovový 
rám, průměr: 96cm
onesize

20 10  € 9,55/Kč 250,-

Golfový deštník
210T polyester
8 panelová golfový deštník s automatickým otevíráním,
deštník má laminátový rám a plastový hrot a rukojeť, průměr:
130cm
onesize

2020 1010 € 16 80/Kč 435 € 16,80/Kč 435,-

Malý skládací deštník
pongee polyester
s manuálním otevíráním, deštník má plastovou rukojeť a
laminátový rám, průměr: 98cm
onesize

20 10  € 9,05/Kč 235,-

Kufr s organizerem
600D polyester, PP
kufr organizér s PP deskou, 2 velké rozkládací komory s
pružným uzávěrem, přední kapsou a vnitřní kapsou ze síťovi-
ny, vpředu kovové kroužky, rozměry 35x30x60cm, dekorace 
15x10cm
onesize

10 1  € 22,75/Kč 590,-

Taška
PVC
má přední kapsu, vnitřní kapsu, lemování v kontrastní barvě a
odnímatelný ramenní popruh, rozměry: 47x29x19cm
onesize

20 1  € 29,65/Kč 770,-
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19.0202 
Kimood | KI0202

19.0147 
Kimood | KI0147

19.0234 
Kimood | KI0234

19.0120 
Kimood | KI0120

19.0809 
Kimood | KI0809

19.0203 
Kimood | KI0203

ffor children
ffpro dětir childrer childrfü Kinderfüffor childrenn
für Kinderfür Kinderfür Kinderfür Kinderr childrer childrr childreür Kindeür Kindeür Kindeür Kindeür Kindeür Kindeür Kinde

nprintable sequins
nflitry s možnostíí

printable sequins
intable sequins

potiskubedruckbare
bedruckbare
bedruckbare
bedruckbare
bedruckbare 

edruckbare
bedruckbare ruckbare
bedruckbare
bedruckbareruckbare

PaillettenPaillettenPaillettenPaillettenPaillettenPaillettenPaillettenPaillettenPaillettePaillettePailletteP illettePaillettettPaillettePaillette

velikost kabinoveho

zavazadlaHandgepäck-Form
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
cabin baggag

Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Format
Handgepäck-Forma

dgepäck-Form
H ndgepäck-Forma

dgepäck-Form
H ndgepäck-F

d epäck-F
zavazadlazn baggagbaggaggepäck-Fogepäck Fogepäck Foäck Fgepäck-Fogepäck FF

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

Nákupní taška „růže“
190T polyester
dá se složit do tvaru růže, rozměry: 39x52 cm
onesize

200 10  € 3,20/Kč 85,-

Bio batoh
100% bio bavlna
Bílá šňůra, certifi kát OCS100 fi rmy Ecocert Greenlife, rozměry: 
30x36cm, kapacita 8l
onesize

200 20  € 3,65/Kč 95,-, /

Nákupní taška s fl itry
Bavlna
Taška má na přední straně fl itrový kruh, fl itry se dají 
oboustranně potisknout, efektní změna barev, rozměry:
38x42x10cm, kapacita 16l
onesize

50 1  € 13,45/Kč 350,-

Batoh na notebook
600 HD
2 velké hlavní kapsy a malou přední kapsu, ucho i popruhy
jsou polstrované, malá přední kapsa na zip je vhodná pro 
potisk nebo výšivku
onesize

20 10  € 24,65/Kč 640,-

Kufr
600 HD
2 hlavní kapsy, přední kapsu na zip a teleskopickou rukojeť,
přední kapsa je vhodná pro potisk nebo výšivku
onesize

2 1  € 94,65/Kč 2460,-

Bavlněná nákupní taška s dlouhým uchem
130g/m², 130g/m², 100% bavlna
ucho (ca. 120 cm), rozměry: 36x42x1 cm
onesize

200 20  € 2,40/Kč 60,-

new

white

black

true yellow

orange

red

fuchsia

aqua blue white

black

natural

pistachio green

dark pink

magenta
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navy white black natural

grey melange chocolate dark grey dark titanium navy
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black
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burnt lime

orange
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51.D266 
Quadra | QD266

51.X550 
Quadra | QX550

51.X520 
Quadra | QX520dra | QX520

51.S070 
Quadra | QS70

51.S077 
Quadra | QS77

51.D550 
Quadra | QD550

51.DD612
Quadra | QD612

51.D925 25
Quadra | QD925

51.X310 
Quadra | QX310

t hlschuinnovative anti-theft  
ovativer Dieb-b

nnni
ranaefteft

vativer Dieb-bD

proti krádeži
stahlschutz
stahlschuprotectionrotectioninnovativer D

novativevativ í ochranaochranDiebebeb
novative anti-theft

ative anti-theft
vative anti-thee

innovativer Dieb-
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innovativer Dieb-
innovativer Dieb-
innovativer Dieb-
innovativer Dieb-

proti krádeži
proti krádeži
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz
stahlschutz

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

Taška na notebook
600D/1680D polyester kombinace
Vhodná pro notebooky do max. 17“, držení notebooku, uvnitř 
organizéry, přední kapsa se zipem, uvnitř mesh kapsy, ode-
pínací popruh s polstrováním, polstrovaná rukojeť, rozměry:
42x32x8cm, přední kapsa: 22x15cm, objem: 10l
onesize

20 1  € 33,20/Kč 865,-

Taška
600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovým
vzhledem
TearAway Label, lehká a odolná proti opotřebení, vodoodpu-
divá, ideální jako příruční zavazadlo na cesty letadlem, refl exní 
detaily, polstrovaná hlavní přihrádka, izolovaná „přihrádka 
mokro-sucho“ se zipem, přední kapsa s mesh přihrádkami
uvnitř, polstrované dno, vyměnitelné přívěsky na zip, může se
nosit jako batoh nebo v ruce, polstrované ucho
onesize

15 1  € 50,95/Kč 1325,-

Batoh
600D/600D Rip-stop polyester kombinace s voštinovým
vzhledem
Pro notebooky do max. 15,6“, místo pro pitný vak, odníma-
telná nepromokavá ochrana proti dešti, držák pro trekingové 
hole, smyčka pro zadní světlo, držák na klíče, refl exní detaily,
přední kapsa se zipem, kapsa mesh uvnitř, ergonomická 
prodyšná polstrovaná záda z mesh, vyměnitelné přívěsky na
zip, polstrované nastavitelné popruhy, nastavitelný hrudní a
bederní pás, ucho, rozměry: 31x48x20cm, objem: 20l
onesize

20 1  € 48,70/Kč 1265,-

Teamwear cestovní taška
600D/420D polyester kombinace
Velké boční kapsy, velká hlavní přihrádka s vkládacím dnem, 
zarážky na dně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrová-
ním, polstrované ucho, rozměry: 62x30x30cm, objem: 55l
onesize

15 1  € 25,40/Kč 660,-

Teamwear Spint taška
600D/420D polyester kombinace
Kompaktní velikost vhodná pro většinu uzamykatelných 
schránek, boční kapsy (jedna s mesh vložkou), vkládací dno,
zarážky na dně, odnímatelný nastavitelný popruh s polstrová-
ním, polstrované ucho, rozměr: 47x30x27cm, objem: 30l
onesize

20 1  € 23,65/Kč 615,-

Batoh
600D HD polyester
Nastavitelný hrudní pás, TearAway Label, vhodný pro note-
booky do max. 15,6“, polstrovaná přihrádka na notebook,
refl exní detaily, dvě mesh přihrádky/držák na láhev, přední 
kapsa se zipem, mesh kapsa uvnitř, ergonomicky polstrovaná 
záda, nastavitelné polstrované popruhy z mesh, rozměry:
33x46x22cm, objem: 25l
onesize

15 1 č 1150,- € 44,30/K

Vintage canvas batoh
Praný canvas
Přední kapsa se zipem, vnitřní kapsa na zip, boční kapsy,
polstrované dno, stahovaní šňůrka, nastavitelné polstrované
popruhy, ucho, rozměry: 30x36x16cm, objem: 18l
onesize

30 0  € 33,20/Kč 865,-

Batoh „Project Charge Security“
žakár nylon / PU potažená polyesterová směs
Odtrhávací štítek, polstrovaný vnitřní prostor pro iPad® /
Tablet, polstrovaná přihrádka na notebook (kompatibilní až do 
15,6 „), kapsa na zip na zadní straně, několik vnitřních kapes,
kapsa na USB napájecí kabel, elastický kabelový organizér,
klíčenka, ergonomicky polstrovaná záda, polstrované ramenní 
popruhy, objem: 15l, rozměry: 30,5x46x17cm
onesize

3 1  € 69,80/Kč 1815,-

Batoh s pitným vakem
210D polyesterový box check dobby / 300D polyesterová 
směs
Odrhávací štítek, 1,5 l pitný vak, refl exní gumička, voděodolný
materál, kapsa uvnitř, vnitřní kapsa na zip, klíčenka, elastické 
boční kapsy, vzdušná záda s nízkým profi lem, polstrované 
ramenní popruhy, nastavitelné ramenní a hrudní popruhy,
rukojeť, kapacita: 10l, rozměry: 27x48x16cm
onesize

15 1  € 44,30/Kč 1150,-
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30.002X 
Result Core | R002X

26.7180 
SOL'S | Marbella

26.7060 
SOL'S | Urban

26.7170 
SOL'S | Cambridge

26.1675 
SOL'S | Laguna

26.1674 
SOL'S | Fame

26.2111 
SOL'S | Chill

26.7110 
SOL'S | College

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

Kompaktní nákupní taška
65g/m², 100% polyester
ucha lemovaná v kontrastní barvě, snadno
skladovatelná, lehký materiál, rychleschnou-
cí, rozměry: 36x39cm, rozměry ve složení:
10x12cm, plocha na potisk: 35x38cm, objem:
10l
onesize

200 25 € 3,-/Kč 80,-

Nákupní taška
600D polyester
magnetický zip, kontrastní nylonová držadla
a vnitřní kapsu na zip, spodek tašky zpevněn
polyuretanovým dnem, dá se vyjmout, rozmě-
ry: 34x33x23 cm
onesize

40 20 € 6,30/Kč 165,-

Sportovní vak
210T polyester
vyztužené přední rohy a dá se stáhnout
pomocí šňůrek, rozměry: 34, 5x45 cm
onesize

100 10 € 1,65/Kč 45,-

Konferenční taška
600D polyester
má velkou prostřední kapsu s dvoucestným
zipem, přední kapsu na zip a vyztužená dr-
žadla, ramenní popruh je odnímatelný a dá se
libovolně nastavit, rozměry: 40x31x11 cm
onesize

30 10 € 7,40/Kč 190,-

Jersey sportovní taška
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french
terry
kovový zip, 2 látková ucha délky 57cm, 1
vnitřní kapsa, uvnitř nepočesaná, kapacita:
22l, rozměry: 25x45 cm
onesize

50 5 € 14,90/Kč 385,-

Kosmetická taštička
240g/m², 80% bavlna, 20% polyester, french 
terry
kovový zip, malé ucho, 1 vnitřní kapsa,uvnitř 
nepočesaná, rozměry: 23x16,5x2,5cm
onesize

200 10 € 5,20/Kč 135,-

Denim sportovní vak
70% bavlna, 30% polyester
Nastavitelná šňůrka
onesize

50 10 € 9,70/Kč 250,-

Konferenční taška
600D polyester
dvoubarevná taška, má vyztužené nylonové
držadlo - 600D, rozměry: 39x30x9 cm
onesize

50 10 € 3,95/Kč 105,-
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26.7010 
SOL'S | Rider

26.0101 
SOL'S | Rider Kids

26.7020 
SOL'S | Express

25.1203 
SOL'S | Pulse

26.7090 
SOL'S | Week-End

26.7100 
SOL'S | Voyager

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

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší kapsu a nylo-
nové poutko, ramenní popruhy jsou polstrované a dají se
libovolně nastavit, zadní část batohu je polstrovaná, rozměry:
28x40x14cm
onesize

30 10  € 6,75/Kč 175,-

Dětský batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu, 1 menší kapsu a nylonové
poutko, ramenní popruhy jsou polstrované a dají se libovolně
nastavit, zadní část batohu je polstrovaná
onesize

30 10  € 6,70/Kč 175,-

Batoh
600D polyester
batoh má 1 velkou hlavní kapsu s dvojitým zipem, 3 menší 
přední kapsy a nylonové poutko, ramenní popruhy jsou 
polstrované a dají se libovolně nastavit, zadní část batohu je
polstrovaná, rozměry: 33x43x17cm
onesize

3030 5  € 12,05/Kč 315,-

Batoh
100% polyester, 600D oxford tkanina, podšívka: 100%
polyester
2 postranní kapsy na zip, poutko a na přední straně koženou
přezku na zapínání, lze ho použít jako klasický batoh nebo 
jako tašku přes rameno, z odolného materiálu, objem: 16 litrů,
rozměry: 42x30x13cm
onesize

15 1  € 19,20/Kč 500,-

Sportovní taška
600D polyester
v horní části velkou oválnou kapsu s dvojitým zipem, 2 boční 
kapsy na zip, přední kapsu na zip a několik menších kapsiček, 
2 nylonová poutka a odnímatelný dlouhý nylonový popruh
přes rameno, rozměry: 62x30x26cm
onesize

20 1  € 22,90/Kč 595,-

Cestovní taška
600D polyester
v horní části velkou oválnou kapsu na zip, 2 přední kapsy na
zip a 2 malé přední kapsičky, taška má 2 nylonová poutka
a dlouhý odnímatelný nylonový popruh přes rameno, díky
kvalitním kolečkům a výsuvnému držadlu je taška velmi
dobře ovladatelná a hodí se především na cestování, rozměry:
67x34x33cm
onesize

6 1  € 57,40/Kč 1490,-
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26.1671 
SOL'S | District

26.1672 
SOL'S | Lenox

26.1677 
SOL'S | Lincoln

26.1678 
SOL'S | Kensington

26.1679 
SOL'S | Brixton

26.16886
SOL'S | Cooper

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

26.1671 
SOL'S | District
Bavlněný pytlík
235g/m², 100% bavlna canvas
barevně odlišný lem, kapacita: 7l,
rozměry: 33x45 cm
onesize

100 10 € 5,05/Kč 130,-

26.1672 
SOL'S | Lenox
Bavlněná taška
235g/m², 100% bavlna canvas
ucha a prošití v kontrastní barvě,
ucha dlouhá 65cm, kapacita: 21L,
rozměry: 46x38x12cm
onesize

50 10 € 8,65/Kč 225,-

26.1677 
SOL'S | Lincoln
Plstěná taška
620g/m², 100% polyester plsť
2 ucha 76 cm dlouhá, 1 kapsa
připevněná suchým zipem, odní-
matelná, kapacita: 29l, rozměry:
49,5x40x14,5cm
onesize

30 5 € 16,40/Kč 425,-

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

20 1 € 30,50/Kč 795,-

26.1679 
SOL'S | Brixton
Plstěná taška na notebook
620g/m², 100% polyester plsť
ucho z koženky zpevněné plstí,
zavírání na klopu, vhodné pro 
notebooky 10“ a 13“, kapacita: 2l,
rozměry: 37,5x25cm 
onesize

50 5 € 15,20/Kč 395,-

26.1686 
SOL'S | Cooper
Plstěná aktovka
620g/m², 100% polyester plsť
2 plstěná ucha, hlavní prostor a
přední kapsa s dvoucestným zipem,
kapacita: 2l, rozměry: 37,5x28,5cm
onesize

50 5 € 19,05/Kč 495,-
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50.0464 
Westford Mill | W464

500.0623
Westford Mill | W623

50.0671
Westford Mill | W671

50.0427 
Westford Mill | W427

50.0450 
Westford Mill | W450

50.0408 
Westford Mill | W408

50.0422 
Westford Mill | W422

5050.0.04444777
WeWeststfofoordrdd MMMililillll ||| W4W4W4474747

50.0407 
Westford Mill | W407

Cottonb vlna
Fair Trade 
Fair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair Trade

BaumwolleBaumwolleaumwolaumwolaumwoa mwomwaumwolaumwolaumwolaumwolaumwoaumwoaumwo
Cottonb vlna

Fair Trade 
Fair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair Trade

BaumwolleBaumwolleaumwolaumwolaumwoa mwomwaumwolaumwolaumwolaumwolaumwoaumwoaumwo
Cottonlna

Fair Trade 
Fair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair TradeFair Trade

BaumwolleBaumwolleaumwolaumwolaumwoa mwomwaumwolaumwolaumwolaumwolaumwoaumwoaumwo

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

Fairtrade plátěná taška Messenger
407g/m², 100% Fairtrade bavlna
obroubený okraj, nastavitelný popruh, objem 9l, rozměry
35x28x9cm
onesize

30 10  € 11,55/Kč 300,-

Fair trade bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% certifi kovaná Fair Trade bavlna
2 dlouhá ucha, délka 58 cm objem 21l, rozměry 39x41x14cm
onesize

60 10  € 9,95/Kč 260,-

Bavlněná nákupní taška
407g/m², 100% bavlněné plátno
2 ucha- možno nosit ručně nebo přes rameno, rukojeť délka: 
58cm, velikost: 38x28x12cm, objem: 13L
onesize

100 20  € 7,45/Kč 195,-

Jutová nákupní taška
100% bavlněná plachtovina, laminované jutové vlákno
Přední kapsa s velkým prostorem pro tisk, tkaná bavlněná 
ucha, délka ucha: 55cm, rozměry: 42x33x19cm, objem: 21l
onesize

60 10  € 4,90/Kč 125,-

Jutová nákupní taška 
407g/m², 100% juta, 100% bavlna canvas
Bavlněná ucha, délka popruhů: 59cm, rozměry: 24x41x13cm,
objem: 13l
onesize

60 10  € 4,90/Kč 125,-

Taška z juty „Jumbo“
laminátovaná juta
2 krátká bavlněná ucha, délka 37cm, objem 29l, rozměry 
45x39x21cm
onesize

50 10  € 4,70/Kč 120,-

Taška z juty, Classic
laminátovaná juta, bavlněné plátno
2 dlouhá plátěná ucha, délka 60cm, boční plátěná část ideální 
pro potisk, objem 21l, rozměry 42x33x19cm
onesize

60 10  € 5,75/Kč 150,-

Nákupní taška z juty
72% laminátovaná juta, 28% bavlna
2 široká ucha, délka 55cm, stabilní dno, objem 21l, rozměry 
42x33x19cm
onesize

60 10  € 6,40/Kč 165,-

Jutová nákupní taška
100% laminovaná juta
bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikost: 
42x33x19cm, objem: 21L
onesize

60 10  € 5,-/Kč 130,-
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natural natural natural

black natural apple green fuchsia navy natural

black/black

graphite grey/
graphite grey

natural/black

natuural/
glime ggreen

natural//fuchsia

natural/surf blue

natural/
gbrighht red

natuural/
forest green

navy/navy

red/red

342

Ba
gs

, U
m

br
el

la
s 

&
 A

cc
es

so
rie

s
W

ES
TF

O
RD

 M
IL

L 



50.0180 
Westford Mill | W180

50.0801 
Westford Mill | W801

50.0810 
Westford Mill | W810

50.0680 
Westford Mill | W680

50.0115 50 0115
Westford Mill | W115

50.0820 
Westford Mill | W820

50.0540 
Westford Mill | W540

50.0530 
Westford Mill | W530

50.0544 
Westford Mill | W544

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolnic Cottc Cotto-Baumwo-BaumwoBaumwoBiBioiBioBioBioBio B mwolleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol
Bi Baumwolle
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwollei bavlnaBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwol

BiBio Baumwolle
i Baumwolle

Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cotton
BB Bi bavlna
Bi Baumwolle
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

Taška z bio bavlny
170g/m², 100% bio bavlna
2 dlouhá ucha, délka 58cm,objem 16l, rozměry 32x35x12cm
onesize

150 25  € 4,60/Kč 120,-, / ,

EarthAware™ přírodní bavlněná taška
340g/m², 100% organické bavlněné plátno
2 dlouhá ucha, délka ca. 67cm, vysoce kvalitní látka, rozměry: 
38x42cm, objem: 10 l
onesize

6060 1010 € 5 75/Kč 150€ €€€€€€€€€€€€ 5,75/Kč 150,-

EarthAware™ přírodní gymsack
340g/m², 100% organické bavlněné plátno
pevná šňůra k utažení, možno nosit jako batoh, rozměry:
37x47cm, objem: 13 l
onesize

60 10  € 6,75/Kč 175,-

Plážová taška
407g/m², 100% česaná bavlna canvas
Tištěný pruhovaný design, pevná rukojeť , délka popruhů:
60cm, rozměry: 36x35x18cm, objem: 22l
onesize

30 10  € 11,65/Kč 305,-

Bavlněný batoh
140g/m², 100% bavlna
rozměry/objem: XXS - 10x15cm - 0,25l, XS - 14x20cm - 1l, 
S - 25x30cm - 3 l, M - 30x45cm - 8 l, L - 40x50cm - 14L,
XL - 49x75cm - 38l
XXS – XS – S – M – L – XL

500 100  € 2,05/Kč 55,-

EarthAware™ organická taštička
407g/m², 100% česaná Bio-bavlněná tkanina
Zip, páska na zápěstí, délka: 15cm
S – L

160 20  € 5,55/Kč 145,-

Canvas Accessoire taška
100% česaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve vintage stylu, multifunkční použití
S – M – L

200 25  € 3,85/Kč 100,-

Canvas taška
407g/m², 100% česaná bavlněná plachtovina
Kovový zip ve „vintage“ stylu, multifunkční použití
XS – S – M – L

200 25  € 3,20/Kč 85,-

Canvas Accessoires taška
100% česaná bavlněná plachtovina
Dostupné ve dvou velikostech (M a L), zip
M – L

160 20  € 3,60/Kč 95,-

new

natural natural/pink natural/navy

black

natural

navy black natural pastel pink pastel blue
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black
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50.0201 
Westford Mill | W201

50.0210 
Westford Mill | W210

0 02250.0225 50 0225
Westford Mill | W225

50.0111118888 
Westford Mill | W118

500.00026222 0 
Westford Mill | W260stfordddd MMMMililililllll | W260

50.02611
Westford Mill | W261We

450.01044
MWestford Mill | W104Mill | W104

50 010850.0108 50 0108
Westford Mill | W108

150.01125
Westford Mill | W125

Organic Cotton
ganic Cottnic Cott

BioiBioBioBioBio
olleolleolleolleolleolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cottonnic Cottc Cott
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

Organic Cottonnic Cottc Cott
Bio Baumwolle

i Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle
Bio-BaumwolleBaumwoB umwo-Baumwo

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

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

Bavlněná taška
200g/m², 100% bavlna
Délka ucha 67cm, rozměr: 38x42cm, objem: 10l
onesize

150 25  € 3,10/Kč 80,-

Premium bavlněný pytlík na tělocvik
200g/m², 100% bavlna
Uzavírání na provlečenou šňůrku, upevnění šňůrky na vnějších
krajích pro snadnější dekoraci, rozměry: 37x46cm, objem: 12l
onesize

100 25  € 3,95/Kč 105,-

Bavlněná taška
100% bavlna
Může se použít jako taška přes rameno nebo taška, délka
ucha: 58cm, rozměry: 35x39x13,5, objem: 18l
onesize

100 25  € 3,95/Kč 105,-

Bio-bavlněná taška se stahovací šňůrkou
115g/m², 100% měkká Bio-bavlna
Jednobarevná stahovací šňůra
XS – S – M – L

400 50  € 2,10/Kč 55,-

Premium bio bavlněný pytlík
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Externí šňůry na vnějších okrajích pro snadnou dekoraci, 
rozměry: 37x46cm, objem: 12l
onesize

100 25  € 4,05/Kč 105,-

Premium bio bavlněná taška
200g/m², 100% certifi kovaná bio bavlna
Délka popruhů: 67cm, rozměry: 38x42cm, objem: 10l
onesize

150 25  € 3,40/Kč 90,-

Mini taška
100% bavlna
Rozměr: 26x32,5cm, délka ucha: 30cm, objem: 4l
onesize

400 50  € 1,60/Kč 40,-

Klasická plátěná taška
270g/m², 100% bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 20l, rozměry
39x42x13cm
onesize

80 20  € 5,90/Kč 155,-

Maxi bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
2 dlouhá ucha (délka 58cm), objem 18l, rozměry
35x39x13,5cm
onesize

150 25  € 3,20/Kč 85,-
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50.0101 
Westford Mill | W101

50.101S 
Westford Mill | W101S

50.0103 
Westford Mill | W103

50.0110 
Westford Mill | W110

50.101C 
Westford Mill | W101C

50.0107 
Westford Mill | W107

i 0 Farben 
50 colours00
50 barvácheeavailableavailablein 50 Farben 
50 Farben

inini Farben arben
50 colours0 coloun 50 Farben
n 50 Farbe50 Farbe5k dnnnn

ennnn
50 colo50n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farbe

50 barváchb rvácerhältlich erhältlich erhältlicherhältlichavailableavailableavailableerhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlicherhältlich

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

50.0101 
Westford Mill | W101
Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s uchem přes rame-
no, ucho dlouhé 67cm, objem: 10
litrů, rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,05/Kč 55,-

50.101S 
Westford Mill | W101S
Promo taška - krátké rukojeti
140g/m², 100% bavlna
krátké rukojeti, délka: 40 cm, 
velikost: 38x42cm
onesize

250 25 € 1,90/Kč 50,-

50.0103 
Westford Mill | W103
Bavlněná párty taška
140g/m², 100% bavlna
2 krátká ucha, délka 25cm, objem
2,5l, rozměry 19x25cm
onesize

400 50 € 1,25/Kč 35,-

50.0110 
Westford Mill | W110
Bavlněný gymsac
140g/m², 100% bavlna
šňůrka, velikost: 37x46cm, objem:
12l
onesize

150 25 € 3,10/Kč 80,-

50.101C 
Westford Mill | W101C
Bavlněná taška s kontrastními
uchy
140g/m², 100% bavlna
Kontrastní barevné rukojeti, délka 
popruhů: 67cm, rozměry: 38x42cm,
kapacita: 10l
onesize

250 25 € 1,80/Kč 45,-

50.0107 
Westford Mill | W107
Bavlněná taška s dlouhým uchem
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s dlouhým uchem,
ucho dlouhé 118 cm, objem: 8 litrů,
rozměry: 34x40 cm
onesize

200 25 € 2,10/Kč 55,-
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80.0200 
Cotton Bag

80.0201 
Long Cotton Bag

80.1122 
100 Polybags 22x31

80.1125
1100 Polybags 25x35

00 80.1130
lylybags 30x40100 Poly

80.1225 
50 Mailing Bags 25x35

80.1234 
50 Mailing Bags 34x45

80.1251 
25 Mailing Bags 51x60

80.1350 
20 Quick Packk Box 344x2x25x5 13

88080 1.1360
26x25200020 Quick Pacckk Boox 40x2

80.1460 Packaging
Tape 50mm width

80.1531 1100 1
Document Envelopes

80 161380.1613 
Stretch Film

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

80.0200 Cotton Bag
Bavlněná taška s krátkým uchem
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 35 cm a široké 2,5 cm, rozměry tašky: 38x42 
cm

250 0 € 1,35/Kč 35,-

80.0201 Long Cotton Bag
Bavlněná taška s dlouhým uchem
110g/m², 100% bavlna
ucho je dlouhé 80 cm a široké 2,5 cm, rozměry tašky: 38x42 
cm

250 0 € 1,45/Kč 35,-

80.1122 100 Polybags 22x31
Sáčky - 100 ks
Vysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek s
odnímatelným ochranným proužkem

10 1 € 18,55/Kč 480,-

80.1125 100 Polybags 25x35
Sáčky - 100 ks
Vysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek s
odnímatelným ochranným proužkem

10 1 € 22,20/Kč 580,-

80.1130 100 Polybags 30x40
Sáčky - 100 ks
Vysoký lesk, větrací otvor, 3,7cm široký samolepicí pásek s
odnímatelným ochranným proužkem

10 1 € 25,10/Kč 650,-

80.1460 Packaging Tape 50mm 
width
Nehlučná balicí páska
Nehlučné odvíjení, ke kartonáži do cca 35 kg, odolná proti 
chladu a vlhkosti

36 6 € 2,35/Kč 60,-

80.1225 50 Mailing Bags 25x35
50 Recyklovaný obalový sáček
Neprůhledný obalový sáček, s lepicím uzávěrem, voděodolný

10 1 € 15,70/Kč 410,-

80.1234 50 Mailing Bags 34x45
50 Recyklovaný obalový sáček
Neprůhledný obalový sáček, s lepicím uzávěrem, voděodolný

10 1 € 20,65/Kč 535,-

80.1251 25 Mailing Bags 51x60
25 Obalový sáček se záhybem na dně
Neprůhledný obalový sáček se záhybem na dně (šířka 120
mm), lepicí uzávěr, zesílené svařované spoje, odolný proti
roztrhnutí a vodě (postřik)

4 1 € 52,80/Kč 1370,-

80.1350 20 Quick Pack Box 34x25x13
20 Kartony s lepicím uzávěrem
Zesílené dno, trhací pásky, 1-vrstvá vlnitá lepenka, nosnost do 
10 kg, 40 balíků / paleta

1 1 € 73,10/Kč 1900,-

80.1360 20 Quick Pack Box 40x26x25
20 Kartony s lepicím uzávěrem20

esílené dno, trhací pásky, 1-vrstvá vlnitá lepenka, nosnost do Ze
0 kg, 22 balíků / paleta10

1 1 € 87,20/Kč 2270,-

80.1531 100 Document Envelopes
00 Potištěné tašky na dokumenty10
amolepicí, ochrana proti prachu, nečistotám a vlhkosti, sSa
opisempo

10 1 € 13,65/Kč 355,-

80.1613 Stretch Film
trečová fólieSt

Odolná proti roztržení, chrání před nečistotami a prachem,Od
jednostranná ochrana zabezpečuje proto slepení více palet

6 1 € 15,90/Kč 415,-

white

natural

white

natural

transparent

white

natural

transparent red transparent
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02.0900 
James & Nicholson | JN 900

02.0950 
James & Nicholson | JN 950

02.0951 
James & Nicholson | JN 951

02.0958 
James & Nicholson | JN 958

02.0959 
James & Nicholson | JN 959

02.0953 
James & Nicholson | JN 953

28.039X 
Result Winter Essentials | R039X

02.095954 
James & Nicholson | JN 954Ni

02.0955 
James & Nicholson | JN 955

Sherpa fl eece
SSSS Fleeceeee
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece
Sherpa Fleece

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

Fleecová deka
260g/m², 100% polyester
fl eecová deka, z teplého materiálu, který je nenáročný na teriálu, k
údržbu, rozměry: rozložená - 130x180cm, složená na polštář ená - 130x180
- (40x40cm)
onesize

20 1 € 16,40/Kč 425,-€ 1

Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, mikrofl eece
multifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cm
onesize

20 1 0/Kč 320,- € 12,40

Fleecová deka z mikrovlákna
200g/m², 100% polyester, mikrofl eece
univerzální fl eecová deka, rozměry: 160x120 cm
onesize

20 1  € 13,10/Kč 340,-

Pruhovaná fl eecová deka
200g/m², 100% polyester
rozměry: 130x170 cm
onesize

24 1  € 9,50/Kč 245,-

Kostkovaná fl eecová deka
200g/m², 100% polyester
rozměry: 130x170 cm
onesize

24 1  € 9,50/Kč 245,-

Pikniková fl eecová deka
160g/m², 100% polyester
spodní část je z voděodolného PVC, deka se dá lehce sbalit do
balíčku s rukojetí, rozměry: 130x150cm
onesize

24 1  € 18,60/Kč 485,-€ 18,60/Kč 485

Přikrývka
300g/m², 100% fl eece
přikrývka má kontrastně lemovaný okraj a je vhodná přede-
vším pro výšivku, z měkkého a teplého materiálu, hmotnost:
780 g, rozměry: 175x140 cm, lze ji prát v pračce
onesize

20 5  € 21,-/Kč 545,-

Fleecová deka
210g/m², 100% polyester
v módních barvách s grafi ckým potiskem, rozměry: 150x200
cm
onesize

20 1  € 15,-/Kč 390,-

Velurová deka
440g/m², 100% polyester
rozměry: 130x180 cm
onesize

10 1  € 28,20/Kč 735,-
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Atlantis
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Ace 33.0509 302
Action 33.0560 302
Armyy 33.0519 303
B-Static 33.5060 305
Bandana Goal 33.3000 300
Bill Thinsulate™ 33.0680 304
Blogg 33.5050 305
Bond 33.4020 303
Boy Actiony 33.0690 302
Brooklin 33.3030 305
Case 33.5070 299
Comfort Thinsulate™ 33.0820 304
Creepp 33.5000 299
Dad Hat 33.4030 300
Digggg 33.4090 301
Estoril 33.2040 300
Extreme 33.0060 305
Fam 33.4070 299
Flash 33.0061 305
Freedom Windstopperpp 33.5040 304
Green Beanie 33.5080 303
Green Capp 33.5090 299
Harlem 33.4060 304
Helpypy 33.3040 284
Hottyy 33.0022 304
Kid Star 33.1360 302
Kik 33.5030 302
Liberty Sandwichy 33.0005 298
Liberty Sixy 33.3020 298
Marker 33.5010 301
Mash-upp 33.4000 301
Meme 33.4080 300
Moover 33.0037 304
Phase 33.5020 301
Pilot 33.0501 302
Pilot Piping Sandwichp g 33.0502 302
Racingg 33.0505 302
Rapperpp 33.2070 300
Recycled Capy p 33.6000 299
Reflect 33.0512 300
Scratch 33.4050 304
Snap 90sp 33.6010 301
Snap Backp 33.2080 301
Snap Fivep 33.0064 301
Sport Sandwichp 33.0504 298
Start Five 33.0038 298
Start Five Sandwich 33.0039 298
Start Six 33.0033 298
Stretch-Fit 33.4010 301
Tank 33.0035 303
Uni-Cap Piquetp q 33.6020 299
Urban 33.0513 303
Vogueg 33.3090 305
Wind 33.0007 303
Wind Scarf 33.3070 303
Zoom 33.0003 300
Zoom Piping Sandwichp g 33.0004 300

B&C Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Air 01.0801 178
Athletic Move 01.0200 12
Black Tie LSL /men 01.0P21 226
Black Tie LSL /women 01.0P23 226
Bodywarmer /meny 01.0930 180
Bodywarmer Explorery p 01.0880 180
Coolpower Pro Polop 01.0C12 266
Coolstar /men/ 01.0717 158
Coolstar /women/ 01.0752 158
Corporate 3-in-1p 01.J873 180
DNM Frame /men/ 01.1089 178
DNM Frame /women/ 01.1189 178
DNM Plug In /meng / 01.7085 12
DNM Plug In /womeng / 01.7185 12
DNM Vision /men/ 01.8589 227
DNM Vision /women/ 01.8689 227
#E150 01.001T 11
#E150 /women/ 01.002T 11
#E150 LSL 01.005T 11
#E150 LSL /women/ 01.006T 11
#E190 01.003T 10
#E190 /women/ 01.004T 10
#E190 LSL 01.007T 10
#E190 LSL /women/ 01.008T 10
Energy Progy 01.0C11 266
Exact 150 01.0002 13
Exact 150 /kids/ 01.0300 13
Exact 150 LSL 01.0003 12
Exact 190 01.0004 13
Exact 190 /kids/ 01.0301 13
Exact 190 LSL 01.0005 12
Exact V-Neck 01.0006 12
Expert Prop 01.0C40 267
Heavymilly 01.0422 64
Heavymill /womeny / 01.0460 64
Heavymill LSLy 01.0423 64
Heritage LSL /meng / 01.0P41 226
Heritage LSL /womeng / 01.0P43 226
Hero Pro 01.0C20 266
Highlander +g 01.0704 158
Hooded 01.0620 90
Hooded Full Zip /kidsp / 01.0682 91
Hooded Full Zip /menp / 01.0647 91
Hooded Full Zip /womenp / 01.0642 91
Hooded Softshell /kids/ 01.0969 179
Hooded Softshell /men/ 01.1950 179
Hooded Softshell /women/ 01.0937 179
Hooded/kids/ 01.0681 90
Icewalker + 01.0703 158
ID.001 01.ID01 62
ID.001 /women/ 01.ID10 62
ID.001 LSL 01.0I12 62
ID.001 LSL /women/ 01.0I13 62
ID.002 80/20/ 01.ID02 90
ID.003 80/20/ 01.ID03 90
ID.004 80/20/ 01.ID04 90
ID.202 50/50/ 01.I202 91
ID.203 50/50/ 01.I203 91
ID.205 50/50/ 01.I205 91
ID.701 01.0062 179
ID.701 /women/ 01.0063 179
Inspire LSL T /menp / 01.TM70 15
Inspire LSL T /womenp / 01.TW71 15
Inspire Polo /menp / 01.0430 64
Inspire Polo /womenp / 01.0440 64
Inspire Slub T /menp / 01.TM46 14
Inspire Slub T /womenp / 01.TW47 14
Inspire T /menp / 01.TM42 14
Inspire T /womenp / 01.TW43 14
Inspire Tank T /menp / 01.TM72 15
Inspire Tank T /womenp / 01.TW73 15
Inspire V T /menp / 01.TM44 14
Inspire V T /womenp / 01.TW45 14
London 01.0580 226
Milano /women/ 01.0520 226

B&C Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Ocean Shore 01.0824 178
Perfect Pro 01.0C01 266
Performance Pro 01.0C51 267
Real + /men 01.0970 180
Real + /women 01.0925 180
Safran 01.0409 63
Safran /kids/ 01.0486 63
Safran LSL 01.0414 63
Safran Pocket 01.0415 62
Safran Pure /women/ 01.0455 63
Safran Pure LSL /women/ 01.0456 63
Safran Sportp 01.0413 62
Safran Timeless /women/ 01.W457 63
Set In 01.0600 92
Set In /kids/ 01.0680 92
Sharp LSL /menp / 01.0T81 227
Sharp LSL /womenp / 01.0T83 227
Sharp SSL /menp / 01.0T82 227
Sharp SSL /womenp / 01.0T84 227
Shelter Pro 01.UC41 267
Shield Softshell Pro 01.0042 266
Sirocco 01.0800 178
Sirocco /kids/ 01.0950 178
Sirocco /women/ 01.0902 178
Skill Pro 01.0C10 266
Spider /menp / 01.0646 90
TM055 Triblend /men/ 01.TM55 15
Traveller + 01.0705 158
TW056 Triblend /women/ 01.TW56 15
Universal Pro 01.0C50 267
WindProtek 01.0749 158
X-Lite Softshell /men/ 01.0951 179
X-Lite Softshell /women/ 01.0938 179
Zen + /women/ 01.0935 180

Babybugzy g
Označení dodavatele

y gy g
Č. produktuČ p Strana

BZ02 71.0002 291
BZ10 71.0010 290
BZ11 71.0011 291
BZ12 71.0012 290
BZ13 71.0013 290
BZ13S 71.013S 290
BZ15 71.0015 291
BZ25 71.0025 291
BZ30 71.0030 290
BZ32 71.0032 291
BZ33 71.0033 291
BZ46 71.0046 291
BZ47 71.0047 291

BagBaseg
Označení dodavatele

g
Č. produktuČ p Strana

BG5 52.0005 329
BG7 52.0007 329
BG10 52.0010 329
BG21 52.0021 330
BG30 52.0030 330
BG42 52.0042 330
BG118 52.0118 328
BG125 52.0125 328
BG150 52.0150 330
BG151 52.0151 328
BG153 52.0153 328
BG196 52.0196 330
BG233 52.0233 328
BG461 52.0461 330
BG544 52.0544 330
BG613 52.0613 328
BG620 52.0620 328
BG628 52.0628 330
BG641 52.0641 328
BG673 52.0673 330
BG723 52.0723 329
BG726 52.0726 329
BG730 52.0730 329
BG750 52.0750 329
BG753 52.0753 329
BG755 52.0755 329
BG855 52.0855 328

Bella + Canvas
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
491 06.0491 296
1080 06.1080 16
3001 06.3001 17
3006 06.3006 16
3021 06.3021 17
3200 06.3200 18
3413 06.3413 17
3480 06.3480 16
3512 06.3512 18
3650 06.3650 18
3739 06.3739 92
3909 06.3909 92
6004 06.6004 17
6035 06.6035 17
6682 06.6682 16
7501 06.7501 92
7502 06.7502 92
8413 06.8413 17
8800 06.8800 18
8801 06.8801 18
8804 06.8804 16
8805 06.8805 18
8809 06.8809 16
8821 06.8821 18
8850 06.8850 18

Fruit of the Loom
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
65/35 Pique Poloq 16.3402 66
65/35 Pocket Polo 16.3308 65
65/35 Tailored Polo 16.3042 65
Athletic Vest 16.1098 23
Baseball T 16.1026 23
Classic Elasticated Jog Pantsg 16.4026 95
Classic Hooded Sweat 16.2208 94
Classic Hooded Sweat Jacket 16.2062 94
Classic Kids Hooded Sweat 16.2043 94
Classic Kids Jacket 16.2045 94
Classic Kids Jog Pantsg 16.4051 95
Classic Kids Set-In Sweat 16.2041 95
Classic Lady-Fit Hooded Sweaty 16.2038 94
Classic Raglan Sweatg 16.2216 95
Classic Set-In Sweat 16.2202 95
Classic Shorty 2-Packy 16.7020 296
Classic Sweat Jacket 16.2230 94
Classic Zip-Neck Sweatp 16.2114 95
Full Zip Fleecep 16.2510 159
Heavy 65/35 Pique Poloy / q 16.3204 64
Heavy Cotton Ty 16.1212 20
Iconic Polo 16.3044 65
Iconic T 16.1430 19
Kids 65/35 Polo/ 16.3417 66

Fruit of the Loom
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Kids Iconic T 16.1023 19
Kids Lightweight Hooded Sweatg g 16.2009 97
Kids Lightweight Jog Pantsg g g 16.4005 96
Kids Original T-Shirtg 16.1019 22
Kids Outdoor Fleece 16.2511 159
Kids Performance Shorts 16.4007 120
Kids Performance T 16.1013 120
Kids Sofspun Tp 16.1015 21
Kids Valueweight Tg 16.1033 21
Ladies Iconic T 16.1432 19
Ladies‘ Performance Polo 16.3040 121
Ladies‘ Performance Vest 16.1418 121
Ladies‘ Ringspun Premiumg p 16.1424 19
Lady-Fit 65/35 Poloy / 16.3212 66
Lady-Fit Full Zip Fleecey p 16.2066 159
Lady-Fit Lightweight Hooded Sweaty g g 16.2148 97
Lady-Fit LW Hooded Sweat Jackety 16.2150 97
Lady-Fit LW Raglan Sweaty g 16.2146 96
Lady-Fit Oxford Shirt LSLy 16.5002 228
Lady-Fit Oxford Shirt SSLy 16.5000 228
Lady-Fit Performance Ty 16.1392 120
Lady-Fit Poplin Shirt LSLy p 16.5012 228
Lady-Fit Poplin Shirt SSLy p 16.5014 228
Lady-Fit Premium Poloy 16.3030 65
Lady-Fit Sofspun Ty p 16.1414 21
Lady-Fit Valueweight Ty g 16.1372 21
Lady-Fit Valueweight T LSLy g 16.1404 20
Lady-Fit Valueweight V-Neck Ty g 16.1398 20
Lady-Fit Valueweight Vesty g 16.1376 23
Lady‘s Original Ty g 16.1420 22
Lightweight Baseball Sweat Jacketg g 16.2162 97
Lightweight Hooded Sweatg g 16.2140 97
Lightweight Hooded Sweat Jacketg g 16.2144 97
Lightweight Jog Pantsg g g 16.4038 96
Lightweight Raglan Sweatg g g 16.2138 96
Lightweight Set-In Sweatg g 16.2156 96
Lightweight Shortsg g 16.4036 96
Original LSL Tg 16.1428 22
Original Tg 16.1082 22
Original V-Neck Tg 16.1426 22
Oxford Shirt LSL 16.5114 228
Oxford Shirt SSL 16.5112 228
Performance Polo 16.3038 121
Performance Shorts 16.4042 120
Performance T 16.1390 120
Performance Vest 16.1416 121
Poplin Shirt LSLp 16.5118 228
Poplin Shirt SSLp 16.5116 228
Premium Hooded Sweat 16.2152 93
Premium Hooded Sweat Jacket 16.2034 93
Premium Lady-Fit Hooded Jackety 16.2118 93
Premium Lady-Fit Sweat Jackety 16.2116 93
Premium Polo 16.3218 65
Premium Polo LSL 16.3310 65
Premium Set-In Sweat 16.2154 93
Premium Sweat Jacket 16.2228 93
Premium Zip Neck Sweatp 16.2032 93
Ringer Tg 16.1168 22
Ringspun Premium Tg p 16.1422 19
Sofspun Tp 16.1412 21
Super Premium Tp 16.1044 20
Valueweight Tg 16.1036 21
Valueweight T LSLg 16.1038 20
Valueweight V-Neck Tg 16.1066 20

Fare
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
1115 46.1115 332
1142C 46.1142 332
2393 46.2393 332
4111 46.4111 331
4783 46.4783 331
5095 46.5095 332
5199 46.5199 332
5415 46.5415 331
5460 46.5460 331
5471 46.5471 332
5640 46.5640 332
6905 46.6905 331
7112 46.7112 332
7715 46.7715 331

Gildan
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
2000 15.2000 24
3800 15.3800 66
4100 15.4100 24
4100L 15.410L 24
5000 15.5000 24
5000B 15.500B 24
5000L 15.500L 24
18000 15.1800 98
18500 15.1850 98
18500B 15.185B 98
18600 15.1860 98
18600FL 15.186L 98
64000 15.6400 23
64000B 15.640B 23
64000L 15.640L 23
75800 15.7580 66
75800L 15.758L 66

Halfar
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
1800780 47.0780 335
1801676 47.1676 335
1802759 47.2759 334
1802814 47.2814 334
1803939 47.3939 334
1805510  47.5510 334
1805710 47.5710 333
1806052 47.6052 334
1806694 47.6694 335
1806695 47.6695 335
1807530 47.7530 334
1807554 47.7554 333
1807785 47.7785 333
1807790 47.7790 334
1809123 47.9123 335
1809787 47.9787 335
1809793 47.9793 335
1809797 47.9797 335
1809997 47.9997 333
1812198 47.2198 333
1812206 47.2206 284
1812213 47.2213 334
1813055 47.3055 333
1814001 47.4001 333
1814014 47.4014 333
1815000 47.5000 333

HRM
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
101 75.0101 25
102 75.0102 25
201 75.0201 25
202 75.0202 25
502 75.0502 67
602 75.0602 67

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 01 02.0001 26
JN 02 02.0002 26
JN 03 02.0003 26
JN 04 02.0004 31
JN 17 02.0017 31
JN 18 02.0018 31
JN 19 02.0019 26
JN 20 02.0020 69
JN 22 02.0022 69
JN 23 02.0023 135
JN 24 02.0024 135
JN 25 02.0025 274
JN 26 02.0026 74
JN 29 02.0029 74
JN 34 02.0034 72
JN 40 02.0040 101
JN 40K 02.040K 101
JN 42 02.0042 104
JN 43 02.0043 163
JN 44 02.0044 163
JN 45 02.0045 163
JN 46 02.0046 103
JN 47 02.0047 101
JN 48 02.0048 163
JN 49 02.0049 163
JN 51 02.0051 101
JN 52 02.0052 103
JN 53 02.0053 104
JN 54 02.0054 31
JN 55 02.0055 31
JN 56 02.0056 31
JN 57 02.0057 101
JN 58 02.0058 103
JN 59 02.0059 104
JN 59K 02.059K 104
JN 70 02.0070 69
JN 70K 02.070K 69
JN 71 02.0071 69
JN 85 02.0085 182
JN 135 02.0135 183
JN 135K 02.135K 183
JN 136 02.0136 184
JN 137 02.0137 183
JN 138 02.0138 184
JN 146 02.0146 165
JN 147 02.0147 74
JN 170 02.0170 183
JN 180 02.0180 74
JN 189 02.0189 165
JN 191 02.0191 237
JN 193 02.0193 237
JN 195 02.0195 182
JN 196 02.0196 135
JN 197 02.0197 135
JN 200 02.0200 284
JN 200K 02.200K 284
JN 207 02.0207 296
JN 214 02.0214 296
JN 215 02.0215 296
JN 302 02.0302 129
JN 306 02.0306 128
JN 312 02.0312 129
JN 316 02.0316 128
JN 322 02.0322 130
JN 323 02.0323 130
JN 324 02.0324 130
JN 335 02.0335 130
JN 336 02.0336 130
JN 342 02.0342 136
JN 352 02.0352 103
JN 354 02.0354 103
JN 355 02.0355 103
JN 356 02.0356 74
JN 357 02.0357 134
JN 358 02.0358 134
JN 358K 02.358K 134
JN 372 02.0372 136
JN 386 02.0386 136
JN 386K 02.386K 136
JN 387 02.0387 136
JN 387K 02.387K 136
JN 390 02.0390 128
JN 391 02.0391 128
JN 396 02.0396 129
JN 397 02.0397 129
JN 397K 02.397K 129
JN 401 02.0401 133
JN 411 02.0411 133
JN 421 02.0421 128
JN 422 02.0422 128
JN 439 02.0439 131
JN 440 02.0440 131
JN 44K 02.044K 163
JN 453 02.0453 131
JN 454 02.0454 131
JN 460 02.0460 131
JN 461 02.0461 131
JN 463 02.0463 130
JN 467 02.0467 137
JN 468 02.0468 137
JN 469 02.0469 126
JN 470 02.0470 126
JN 471 02.0471 126
JN 472 02.0472 126
JN 475 02.0475 126
JN 476 02.0476 126
JN 477 02.0477 124
JN 479 02.0479 125
JN 47K 02.047K 101
JN 480 02.0480 125
JN 481 02.0481 124
JN 482 02.0482 137
JN 483 02.0483 137
JN 484 02.0484 137
JN 485 02.0485 137
JN 486 02.0486 136
JN 488 02.0488 124
JN 490 02.0490 124
JN 491 02.0491 125
JN 492 02.0492 125
JN 493 02.0493 124
JN 494 02.0494 124
JN 495 02.0495 124
JN 496 02.0496 124
JN 497 02.0497 125
JN 498 02.0498 125



James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 515 02.0515 130
JN 516 02.0516 130
JN 568 02.0568 72
JN 569 02.0569 72
JN 570 02.0570 159
JN 571 02.0571 159
JN 574 02.0574 133
JN 575 02.0575 133
JN 576 02.0576 133
JN 582 02.0582 132
JN 583 02.0583 132
JN 584 02.0584 132
JN 585 02.0585 132
JN 586 02.0586 162
JN 587 02.0587 162
JN 588 02.0588 161
JN 589 02.0589 161
JN 590 02.0590 164
JN 591 02.0591 164
JN 592 02.0592 196
JN 593 02.0593 196
JN 596 02.0596 159
JN 597 02.0597 159
JN 606 02.0606 235
JN 607 02.0607 235
JN 608 02.0608 235
JN 609 02.0609 235
JN 615 02.0615 235
JN 616 02.0616 233
JN 617 02.0617 233
JN 618 02.0618 233
JN 619 02.0619 233
JN 628 02.0628 237
JN 629 02.0629 237
JN 633 02.0633 234
JN 634 02.0634 234
JN 637 02.0637 155
JN 638 02.0638 155
JN 639 02.0639 154
JN 640 02.0640 154
JN 641 02.0641 236
JN 642 02.0642 236
JN 643 02.0643 236
JN 644 02.0644 236
JN 645 02.0645 237
JN 647 02.0647 236
JN 648 02.0648 236
JN 656 02.0656 232
JN 657 02.0657 232
JN 658 02.0658 232
JN 659 02.0659 232
JN 660 02.0660 232
JN 661 02.0661 232
JN 663 02.0663 231
JN 664 02.0664 231
JN 667 02.0667 230
JN 668 02.0668 230
JN 669 02.0669 234
JN 670 02.0670 234
JN 671 02.0671 234
JN 672 02.0672 234
JN 673 02.0673 233
JN 674 02.0674 233
JN 677 02.0677 231
JN 678 02.0678 231
JN 679 02.0679 231
JN 680 02.0680 231
JN 681 02.0681 229
JN 682 02.0682 229
JN 683 02.0683 229
JN 684 02.0684 229
JN 685 02.0685 230
JN 686 02.0686 230
JN 687 02.0687 230
JN 688 02.0688 230
JN 689 02.0689 229
JN 690 02.0690 229
JN 703 02.0703 67
JN 704 02.0704 67
JN 707 02.0707 73
JN 708 02.0708 73
JN 709 02.0709 73
JN 710 02.0710 73
JN 711 02.0711 71
JN 712 02.0712 71
JN 713 02.0713 71
JN 714 02.0714 71
JN 715 02.0715 154
JN 716 02.0716 154
JN 717 02.0717 70
JN 718 02.0718 70
JN 719 02.0719 135
JN 720 02.0720 135
JN 725 02.0725 68
JN 726 02.0726 68
JN 727 02.0727 68
JN 728 02.0728 68
JN 735 02.0735 134
JN 736 02.0736 134
JN 744 02.0744 6
JN 744 02.0744 27
JN 745 02.0745 6
JN 745 02.0745 27
JN 746 02.0746 6
JN 746 02.0746 27
JN 747 02.0747 26
JN 748 02.0748 69
JN 749 02.0749 123
JN 750 02.0750 123
JN 751 02.0751 123
JN 752 02.0752 123
JN 753 02.0753 123
JN 754 02.0754 123
JN 761 02.0761 161
JN 762 02.0762 161
JN 763 02.0763 164
JN 764 02.0764 164
JN 765 02.0765 164
JN 766 02.0766 164
JN 767 02.0767 181
JN 768 02.0768 181
JN 769 02.0769 162
JN 770 02.0770 162
JN 771 02.0771 181
JN 772 02.0772 181
JN 773 02.0773 161
JN 774 02.0774 161
JN 775 02.0775 102
JN 776 02.0776 102
JN 777 02.0777 102
JN 778 02.0778 102
JN 781 02.0781 162
JN 782 02.0782 162
JN 783 02.0783 160
JN 784 02.0784 160

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 785 02.0785 160
JN 786 02.0786 160
JN 787 02.0787 122
JN 788 02.0788 122
JN 789 02.0789 6
JN 789 02.0789 27
JN 790 02.0790 6
JN 790 02.0790 27
JN 791 02.0791 7
JN 791 02.0791 67
JN 792 02.0792 7
JN 792 02.0792 67
JN 793 02.0793 7
JN 793 02.0793 99
JN 794 02.0794 7
JN 794 02.0794 99
JN 795 02.0795 7
JN 795 02.0795 99
JN 796 02.0796 7
JN 796 02.0796 99
JN 796K 02.796K 7
JN 796K 02.796K 99
JN 797 02.0797 6
JN 797 02.0797 27
JN 800 02.0800 272
JN 801 02.0801 274
JN 802 02.0802 272
JN 803 02.0803 274
JN 810 02.0810 275
JN 812 02.0812 275
JN 821 02.0821 271
JN 822 02.0822 271
JN 824 02.0824 271
JN 825 02.0825 271
JN 827 02.0827 270
JN 828 02.0828 270
JN 829 02.0829 273
JN 830 02.0830 273
JN 831 02.0831 274
JN 832 02.832S 270
JN 833 02.0833 270
JN 834 02.0834 270
JN 835 02.0835 270
JN 836 02.0836 274
JN 837 02.0837 273
JN 838 02.0838 273
JN 840 02.0840 274
JN 841 02.0841 271
JN 842 02.0842 271
JN 844 02.0844 271
JN 845 02.0845 271
JN 847 02.847M 269
JN 848 02.0848 268
JN 849 02.0849 269
JN 850 02.0850 269
JN 851 02.0851 269
JN 852 02.0852 269
JN 853 02.0853 269
JN 854 02.0854 269
JN 855 02.0855 270
JN 856 02.0856 270
JN 857 02.0857 268
JN 858 02.0858 268
JN 859 02.0859 268
JN 860 02.0860 268
JN 861 02.0861 275
JN 862 02.0862 275
JN 864 02.0864 275
JN 865 02.0865 273
JN 866 02.0866 273
JN 867 02.0867 272
JN 868 02.0868 269
JN 869 02.0869 268
JN 870 02.0870 268
JN 872 02.0872 268
JN 873 02.0873 267
JN 874 02.0874 267
JN 900 02.0900 347
JN 901 02.0901 26
JN 903 02.0903 32
JN 913 02.0913 32
JN 913K 02.913K 32
JN 918 02.0918 74
JN 920 02.0920 272
JN 922 02.0922 272
JN 924 02.0924 274
JN 926 02.0926 32
JN 928 02.0928 32
JN 929 02.0929 32
JN 934 02.0934 72
JN 942 02.0942 102
JN 943 02.0943 102
JN 950 02.0950 347
JN 951 02.0951 347
JN 953 02.0953 347
JN 954 02.0954 347
JN 955 02.0955 347
JN 958 02.0958 347
JN 959 02.0959 347
JN 962 02.0962 104
JN 963 02.0963 104
JN 964 02.0964 70
JN 965 02.0965 73
JN 966 02.0966 73
JN 969 02.0969 70
JN 970 02.0970 32
JN 973 02.0973 30
JN 974 02.0974 30
JN 975 02.0975 30
JN 976 02.0976 30
JN 979 02.0979 72
JN 980 02.0980 72
JN 985 02.0985 71
JN 986 02.0986 71
JN 993 02.0993 104
JN 994 02.0994 104
JN 997 02.0997 165
JN 998 02.0998 165
JN 1000 02.1000 186
JN 1001 02.1001 186
JN 1004 02.1004 193
JN 1005 02.1005 193
JN 1006 02.1006 165
JN 1007 02.1007 165
JN 1010 02.1010 195
JN 1011 02.1011 195
JN 1020 02.1020 186
JN 1021 02.1021 186
JN 1022 02.1022 186
JN 1023 02.1023 186
JN 1028 02.1028 132
JN 1029 02.1029 132
JN 1034 02.1034 196
JN 1035 02.1035 196
JN 1036 02.1036 196

James & Nicholson
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
JN 1037 02.1037 196
JN 1040 02.1040 183
JN 1041 02.1041 183
JN 1049 02.1049 197
JN 1050 02.1050 197
JN 1051 02.1051 197
JN 1052 02.1052 197
JN 1053 02.1053 197
JN 1054 02.1054 197
JN 1057 02.1057 187
JN 1058 02.1058 187
JN 1059 02.1059 193
JN 1060 02.1060 193
JN 1061 02.1061 193
JN 1062 02.1062 193
JN 1073 02.1073 127
JN 1074 02.1074 127
JN 1075 02.1075 127
JN 1076 02.1076 127
JN 1077 02.1077 127
JN 1078 02.1078 127
JN 1079 02.1079 192
JN 1080 02.1080 192
JN 1081 02.1081 192
JN 1082 02.1082 192
JN 1087 02.1087 187
JN 1088 02.1088 187
JN 1089 02.1089 190
JN 1090 02.1090 190
JN 1091 02.1091 191
JN 1092 02.1092 191
JN 1097 02.1097 182
JN 1098 02.1098 182
JN 1099 02.1099 194
JN 1100 02.1100 194
JN 1101 02.1101 194
JN 1102 02.1102 194
JN 1105 02.1105 194
JN 1106 02.1106 194
JN 1107 02.1107 184
JN 1108 02.1108 184
JN 1109 02.1109 191
JN 1110 02.1110 191
JN 1111 02.1111 191
JN 1112 02.1112 191
JN 1113 02.1113 188
JN 1114 02.1114 188
JN 1115 02.1115 188
JN 1116 02.1116 188
JN 1117 02.1117 181
JN 1118 02.1118 181
JN 1119 02.1119 190
JN 1120 02.1120 190
JN 1121 02.1121 187
JN 1122 02.1122 187
JN 1123 02.1123 188
JN 1124 02.1124 188
JN 1125 02.1125 125
JN 1126 02.1126 125
JN 1127 02.1127 184
JN 1128 02.1128 184
JN 1129 02.1129 185
JN 1130 02.1130 185
JN 1131 02.1131 182
JN 1132 02.1132 182
JN 1133 02.1133 189
JN 1134 02.1134 189
JN 1135 02.1135 190
JN 1136 02.1136 190
JN 1137 02.1137 189
JN 1138 02.1138 189
JN 1139 02.1139 189
JN 1140 02.1140 189
JN 1145 02.1145 185
JN 1146 02.1146 185
JN 1147 02.1147 185
JN 1148 02.1148 185
JN 1149 02.1149 195
JN 1150 02.1150 195
JN 1151 02.1151 195
JN 1152 02.1152 195
JN 1153 02.1153 192
JN 1154 02.1154 192
JN 1201 02.1201 122
JN 1202 02.1202 122
JN 1203 02.1203 122
JN 1204 02.1204 122
JN 1205 02.1205 122
JN 1206 02.1206 122
JN 8001 02.8001 28
JN 8002 02.8002 28
JN 8003 02.8003 28
JN 8004 02.8004 28
JN 8005 02.8005 28
JN 8007 02.8007 29
JN 8007G 02.807G 29
JN 8008 02.8008 29
JN 8008B 02.808B 29
JN 8009 02.8009 70
JN 8010 02.8010 70
JN 8015 02.8015 29
JN 8016 02.8016 29
JN 8017 02.8017 28
JN 8021 02.8021 100
JN 8022 02.8022 100
JN 8023 02.8023 100
JN 8024 02.8024 100
JN 8025 02.8025 100
JN 8026 02.8026 100
JN 8026K 02.826K 100
JN 8027 02.8027 30
JN 8028 02.8028 30
JN 8029 02.8029 68
JN 8030 02.8030 68
JN 8031 02.8031 296
JN 8032 02.8032 296

Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
K118 20.K118 295
K209 20.K209 77
K210 20.K210 77
K223 20.K223 243
K226 20.K226 75
K232 20.K232 75
K237 20.K237 75
K239 20.K239 77
K240 20.K240 77
K241 20.K241 77
K242 20.K242 77
K243 20.K243 76
K244 20.K244 76
K245 20.K245 76
K252 20.K252 76
K262 20.K262 75

Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
K263 20.K263 75
K326 20.K326 36
K327 20.K327 36
K330 20.K330 34
K340 20.K340 34
K342 20.K342 36
K353 20.K353 36
K356 20.K356 35
K357 20.K357 35
K358 20.K358 34
K359 20.K359 34
K361 20.K361 35
K371 20.K371 36
K374 20.K374 36
K380 20.K380 35
K381 20.K381 35
K382 20.K382 34
K383 20.K383 34
K384 20.K384 35
K391 20.K391 36
K394 20.K394 36
K400 20.K400 199
K401 20.K401 199
K402 20.K402 199
K403 20.K403 198
K404 20.K404 198
K415 20.K415 198
K416 20.K416 198
K417 20.K417 198
K418 20.K418 198
K424 20.K424 199
K425 20.K425 199
K438 20.K438 106
K442 20.K442 107
K443 20.K443 107
K444 20.K444 107
K446 20.K446 107
K453 20.K453 107
K465 20.K465 107
K471 20.K471 106
K480 20.K480 106
K481 20.K481 106
K484 20.K484 106
K485 20.K485 106
K500 20.K500 239
K501 20.K501 239
K502 20.K502 239
K507 20.K507 243
K518 20.K518 240
K519 20.K519 240
K522 20.K522 241
K523 20.K523 241
K537 20.K537 241
K539 20.K539 241
K545 20.K545 240
K548 20.K548 240
K549 20.K549 240
K551 20.K551 240
K579 20.K579 242
K588 20.K588 241
K589 20.K589 241
K624 20.K624 276
K639 20.K639 200
K657 20.K657 200
K677 20.K677 201
K679 20.K679 201
K693 20.K693 200
K710 20.K710 142
K730 20.K730 238
K731 20.K731 238
K732 20.K732 239
K740 20.K740 242
K741 20.K741 242
K742 20.K742 242
K745 20.K745 243
K746 20.K746 243
K755 20.K755 243
K756 20.K756 243
K764 20.K764 142
K765 20.K765 142
K800 20.K800 296
K813 20.K813 296
K851 20.K851 200
K885 20.K885 276
K889 20.K889 276
K906 20.K906 166
K907 20.K907 166
K911 20.K911 166
K913 20.K913 166
K996 20.K996 105
K997 20.K997 105
K998 20.K998 105
K3000 20.3000 33
K3001 20.3001 33
K6104 20.6104 200
K6108 20.6108 201
K6110 20.6110 201
K6111 20.6111 201
K6118 20.6118 201
K6130 20.6130 238
K6131 20.6131 238
K6132 20.6132 239
K6133 20.6133 239
KV2106 20.2106 33
KV2107 20.2107 33
KV2115 20.2115 33
KV2206 20.2206 76
KV2207 20.2207 76
KV2306 20.2306 105
KV2307 20.2307 105
KV2315 20.2315 105
KP802 20.0802 242
KP807 20.0807 238
KP808 20.0808 238
PA032 20.P032 141
PA119 20.P119 142
PA154 20.P154 142
PA188 20.P188 142
PA192 20.P192 143
PA193 20.P193 143
PA232 20.P232 140
PA323 20.P323 200
PA342 20.P342 143
PA343 20.P343 143
PA358 20.P358 140
PA359 20.P359 140
PA360 20.P360 140
PA438 20.P438 139
PA439 20.P439 139
PA441 20.P441 138
PA442 20.P442 138
PA443 20.P443 139
PA445 20.P445 139
PA476 20.P476 139
PA477 20.P477 139



Kariban
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
PA480 20.P480 138
PA481 20.P481 138
PA482 20.P482 138
PA483 20.P483 138
PA578 20.P578 141
PA1002 20.1002 143
PA1003 20.1003 143
PA1008 20.1008 140
PA1009 20.1009 140
PA1021 20.1021 141
PA4009 20.4009 141

KiMood
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
KI0120 19.0120 337
KI0147 19.0147 337
KI0202 19.0202 337
KI0203 19.0203 337
KI0234 19.0234 337
KI0507 19.0507 336
KI0702 19.0702 336
KI0809 19.0809 337
KI2004 19.2004 336
KI2006 19.2006 336
KI2007 19.2007 336
KI2008 19.2008 336
KI2010 19.2010 336
KI2020 19.2020 336
KI2021 19.2021 336

Korntex
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
0KXL 76.0KXL 285
KW01 76.KW01 285
KW02 76.KW02 285
KWWB 76.KWWB 284
KXFJ 76.KXFJ 286
KXFW 76.KXFW 285
KXMF 76.KXMF 285
KXVR 76.KXVR 285
KXVW 76.KXVW 285
PONC 76.PONC 284
X217 76.X217 285

Mantis
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
M68 70.0068 38
M69 70.0069 38
M73 70.0073 108
M74 70.0074 108
M91 70.0091 38
M92 70.0092 38
M96 70.0096 37
M99 70.0099 37
M130 70.0130 37
M133 70.0133 37
M135 70.0135 37
M147 70.0147 38
M193 70.0193 37
M194 70.0194 108

Myrtle Beachy
Označení dodavatele

y
Č. produktuČ p Strana

MB 1 03.0001 313
MB 16 03.0016 306
MB 18 03.0018 314
MB 22 03.0022 308
MB 24 03.0024 311
MB 35 03.0035 313
MB 40 03.0040 308
MB 41 03.0041 308
MB 49 03.0049 310
MB 70 03.0070 312
MB 91 03.0091 313
MB 92 03.0092 313
MB 95 03.0095 313
MB 96 03.0096 308
MB 135 03.0135 310
MB 420 03.0420 295
MB 421 03.0421 295
MB 422 03.0422 295
MB 423 03.0423 295
MB 424 03.0424 295
MB 440 03.0440 295
MB 441 03.0441 295
MB 442 03.0442 295
MB 443 03.0443 295
MB 444 03.0444 295
MB 445 03.0445 295
MB 609 03.0609 311
MB 6111 03.6111 306
MB 6112 03.6112 311
MB 6116 03.6116 313
MB 6117 03.6117 312
MB 6118 03.6118 310
MB 6126 03.6126 310
MB 6128 03.6128 310
MB 6155 03.6155 312
MB 6156 03.6156 312
MB 6181 03.6181 306
MB 6183 03.6183 311
MB 6184 03.6184 306
MB 6197 03.6197 311
MB 6205 03.6205 316
MB 6206 03.6206 309
MB 6207 03.6207 309
MB 6211 03.6211 316
MB 6212 03.6212 309
MB 6213 03.6213 316
MB 6214 03.6214 316
MB 6215 03.6215 307
MB 6216 03.6216 316
MB 6221 03.6221 309
MB 6222 03.6222 316
MB 6223 03.6223 316
MB 6224 03.6224 316
MB 6225 03.6225 284
MB 6226 03.6226 322
MB 6227 03.6227 307
MB 6228 03.6228 307
MB 6501 03.6501 310
MB 6503 03.6503 306
MB 6524 03.6524 314
MB 6530 03.6530 314
MB 6538 03.6538 314
MB 6541 03.6541 314
MB 6544 03.6544 312
MB 6556 03.6556 314
MB 6564 03.6564 315
MB 6574 03.6574 275
MB 6577 03.6577 308
MB 6578 03.6578 308
MB 6580 03.6580 126
MB 6621 03.6621 272
MB 6624 03.6624 309

Myrtle Beachy
Označení dodavatele

y
Č. produktuČ p Strana

MB 6625 03.6625 315
MB 6626 03.6626 315
MB 6634 03.6634 309
MB 6635 03.6635 309
MB 6636 03.6636 309
MB 6701 03.6701 315
MB 6702 03.6702 315
MB 6703 03.6703 315
MB 6704 03.6704 315
MB 6705 03.6705 315
MB 7010 03.7010 306
MB 7100 03.7100 319
MB 7102 03.7102 322
MB 7104 03.7104 318
MB 7109 03.7109 322
MB 7112 03.7112 318
MB 7113 03.7113 29
MB 7120 03.7120 321
MB 7121 03.7121 275
MB 7122 03.7122 322
MB 7125 03.7125 129
MB 7126 03.7126 129
MB 7127 03.7127 317
MB 7128 03.7128 321
MB 7129 03.7129 321
MB 7130 03.7130 320
MB 7131 03.7131 320
MB 7132 03.7132 319
MB 7133 03.7133 319
MB 7134 03.7134 319
MB 7135 03.7135 307
MB 7300 03.7300 318
MB 7306 03.7306 322
MB 7308 03.7308 319
MB 7309 03.7309 319
MB 7310 03.7310 307
MB 7311 03.7311 307
MB 7312 03.7312 307
MB 7500 03.7500 317
MB 7501 03.7501 317
MB 7540 03.7540 320
MB 7551 03.7551 317
MB 7580 03.7580 317
MB 7584 03.7584 317
MB 7611 03.7611 320
MB 7720 03.7720 320
MB 7925 03.7925 317
MB 7940 03.7940 321
MB 7941 03.7941 321
MB 7947 03.7947 321
MB 7949 03.7949 320
MB 7964 03.7964 322
MB 7974 03.7974 321
MB 7984 03.7984 322
MB 7993 03.7993 320
MB 7994 03.7994 318
MB 7995 03.7995 318
MB 9412 03.9412 311

Premier
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
PR125 39.0125 279
PR126 39.0126 279
PR132 39.0132 278
PR133 39.0133 278
PR134 39.0134 277
PR135 39.0135 277
PR136 39.0136 277
PR139 39.0139 276
PR150 39.0150 279
PR151 39.0151 278
PR154 39.0154 279
PR155 39.0155 279
PR158 39.0158 279
PR200 39.0200 246
PR202 39.0202 246
PR210 39.0210 246
PR212 39.0212 246
PR218 39.0218 244
PR220 39.0220 244
PR238 39.0238 245
PR244 39.0244 247
PR246 39.0246 247
PR250 39.0250 244
PR254 39.0254 245
PR256 39.0256 245
PR300 39.0300 246
PR302 39.0302 246
PR312 39.0312 246
PR318 39.0318 244
PR320 39.0320 244
PR338 39.0338 245
PR344 39.0344 247
PR346 39.0346 247
PR350 39.0350 244
PR354 39.0354 245
PR356 39.0356 245
PR657 39.0657 278
PR698 39.0698 247
PR715 39.0715 246
PR730 39.0730 278
PR740 39.0740 278
PR750 39.0750 278

Promodoro
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
399 40.0399 40
1050 40.1050 40
1051 40.1051 40
1090 40.1090 40
1400 40.1400 39
1425 40.1425 39
1505 40.1505 39
1525 40.1525 39
1650 40.1650 109
1751 40.1751 109
2075 40.2075 109
2111 40.2111 109
2112 40.2112 109
2199 40.2199 108
3005 40.3005 40
3025 40.3025 40
3082 40.3082 39
3086 40.3086 39
3099 40.3099 40
4001 40.4001 78
4005 40.4005 78
5050 40.5050 109
5099 40.5099 108
5290 40.5290 108
5295 40.5295 108
7700 40.7700 167
7705 40.7705 167
7820 40.7820 202
7821 40.7821 202

Promodoro
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
7971 40.7971 167
7985 40.7985 167

QuadraQ
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
QD266Q 51.D266 338
QD550Q 51.D550 338
QD612Q 51.D612 338
QD925Q 51.D925 338
QS70Q 51.S070 338
QS77Q 51.S077 338
QX310Q 51.X310 338
QX520Q 51.X520 338
QX550Q 51.X550 338

Result
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R002X 30.002X 339
R18X 30.018X 287
R36X 30.036X 168
R68X 30.068X 209
R71X 30.071X 281
R72X 30.072X 281
R093X 30.093X 202
R99X 30.099X 209
R114X 30.114X 168
R115F 30.115F 168
R115M 30.115M 168
R117X 30.117X 286
R118X 30.118X 281
R119X 30.119X 205
R120X 30.120X 205
R121F 30.121F 205
R121M 30.121X 205
R122F 30.122F 205
R123X 30.123X 205
R124X 30.124X 281
R127X 30.127X 209
R128F 30.128F 206
R128M 30.128M 206
R131F 30.131F 206
R131M 30.131M 206
R132F 30.132F 206
R132M 30.132M 206
R189X 30.189X 204
R192F 30.192F 208
R192M 30.192M 208
R193F 30.193F 208
R193M 30.193M 208
R194F 30.194F 207
R194M 30.194M 207
R199X 30.199X 209
R205X 30.205X 204
R206X 30.206X 204
R207X 30.207X 209
R208X 30.208X 209
R209F 30.209F 208
R209M 30.209M 208
R217X 30.217X 287
R218X 30.218X 287
R220F 30.220F 168
R220M 30.220X 168
R224JY 30.224J 203
R230F 30.230F 203
R230M 30.230M 203
R231F 30.231F 203
R231M 30.231M 203
R232F 30.232F 204
R232M 30.232M 204
R233JY 30.233J 207
R233M 30.233M 207
R237X 30.237X 202
R238X 30.238X 202
R300X 30.300X 280
R305X 30.305X 280
R306X 30.306X 280
R308X 30.308X 280
R309X 30.309X 280
R310X 30.310X 280
R314X 30.314X 210
R315X 30.315X 281
R325F 30.325F 287
R325M 30.325M 287
R326X 30.326X 280
R327X 30.327X 286
R331X 30.331X 287
R335X 30.335X 280
R337X 30.337X 282
R339X 30.339X 282
R340X 30.340X 282
R342F 30.342F 282
R342M 30.342M 282
R347X 30.347X 282
R348X 30.348X 282
R349F 30.349F 282
R400F 30.400F 210
R400M 30.400M 210
R406X 30.406X 203
R409X 30.409X 202
R455M 30.455M 281
R457X 30.457X 282
R458X 30.458X 282
R401X 30.401X 207
R403X 30.403X 207
R404X 30.404X 210

Result Headwear
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
R039X 28.039X 347
R146X 28.146X 324
RC024X 28.024X 324
RC024XP 28.24XP 324
RC029X 28.029X 324
RC033X 28.033X 284
RC044X 28.044X 324
RC046X 28.046X 324
RC080X 28.080X 323
RC081X 28.081X 323
RC082X 28.082X 323
RC083X 28.083X 323
RC084J 28.084J 323
RC084X 28.084X 323
RC085X 28.085X 323

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
001M 12.B01M 283
002M 12.002M 283
010M 12.010M 283
011M 12.011M 283
012M 12.012M 283
013M 12.013M 283
014M 12.014M 283
015M 12.B15M 283
018M 12.018M 283

Russell
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
040F 10.040F 212
040M 10.040M 212
041F 10.041F 212
041M 10.041M 212
108F 10.108F 41
108M 10.108M 41
140F 10.140F 211
140M 10.140M 211
141F 10.141F 211
141M 10.141M 211
155B 10.155B 41
155F 10.155F 41
155M 10.155M 41
165B 10.165B 42
165F 10.165F 42
165M 10.165M 42
166F 10.166F 42
166M 10.166M 42
180B 10.180B 42
180M 10.180M 42
215M 10.215M 41
260M 10.260M 112
261F 10.261F 110
261M 10.261M 110
262M 10.262M 112
263F 10.263F 111
263M 10.263M 111
265F 10.265F 110
265M 10.265M 110
266F 10.266F 111
266M 10.266M 111
267M 10.267M 112
280F 10.280F 111
280M 10.280M 111
281F 10.281F 110
281M 10.281M 110
410F 10.410F 211
410M 10.410M 211
510F 10.510F 210
510M 10.510M 210
520F 10.520F 212
520M 10.520M 212
539B 10.539B 80
539F 10.539F 80
539M 10.539M 80
565M 10.565M 78
566F 10.566F 79
566M 10.566M 79
567M 10.567M 78
569F 10.569F 80
569L 10.569L 80
569M 10.569M 80
575B 10.575B 112
575M 10.575M 112
577F 10.577F 79
577M 10.577M 79
599M 10.599M 79
762B 10.762B 112
762M 10.762M 112
870B 10.870B 169
870F 10.870F 169
870M 10.870M 169
872F 10.872F 170
872M 10.872M 170
874B 10.874B 169
874M 10.874M 169
880M 10.880M 170
881M 10.881M 170
883F 10.883F 170

Russell Collection
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
710F 11.710F 248
710M 11.710M 248
715F 11.715F 248
715M 11.715M 248
716M 11.716M 248
717F 11.717F 248
717M 11.717M 248
916F 11.916F 256
916M 11.916M 256
917F 11.917F 256
917M 11.917M 256
920M 11.920M 249
922M 11.922M 253
923M 11.923M 253
924F 11.924F 254
924M 11.924M 254
925F 11.925F 255
925M 11.925M 255
926F 11.926F 255
928M 11.928M 249
932F 11.932F 253
932M 11.932M 253
933F 11.933F 253
933M 11.933M 253
934F 11.934F 257
934M 11.934M 257
935F 11.935F 257
935M 11.935M 257
936F 11.936F 254
936M 11.936M 254
937F 11.937F 255
937M 11.937M 255
946F 11.946F 250
946M 11.946M 250
947F 11.947F 251
947M 11.947M 251
954F 11.954F 254
954M 11.954M 254
955F 11.955F 255
955M 11.955M 255
956F 11.956F 252
956M 11.956M 252
957F 11.957F 252
957M 11.957M 252
958M 11.958M 252
959M 11.959M 252
960F 11.960F 250
960M 11.960M 250
961F 11.961F 251
961M 11.961M 251
962F 11.962F 256
962M 11.962M 256
963F 11.963F 257
963M 11.963M 257
964M 11.964M 249
966M 11.966M 249
972F 11.972F 250
972M 11.972M 250
973F 11.973F 251
973M 11.973M 251



SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Anfield 25.0210 144
Atoll 30 25.1208 294
Atoll 50 25.1209 294
Atoll 70 25.1210 294
Atoll 100 25.2936 294
Bambino 25.0583 290
Baxter Men 25.0567 258
Baxter Women 25.0569 258
Becker Men 25.1648 259
Becker Women 25.1649 259
Berkeleyy 25.7070 260
Bettyy 25.1433 258
Booster 25.0595 325
Boston 25.6000 260
Bradford 25.7060 260
Bridgetg 25.1432 258
Brightong 25.7000 261
Brisbane 25.6010 258
Brixton 26.1679 341
Broadwayy 25.7030 261
Buffalo 25.8100 325
Buzz 25.8811 325
Cambridgeg 26.7170 339
Cherryy 25.1981 44
Chill 26.2111 339
Collegeg 26.7110 339
Cooperp 26.1686 341
District 26.1671 341
Eden 25.7015 261
Elite 25.6030 258
Embassyy 25.6020 260
Energygy 25.7040 260
Eternityy 25.7050 260
Excess 25.7020 261
Expressp 26.7020 340
Fame 26.1674 339
Funkyy 25.1190 46
Funky LSLy 25.2942 46
Gala 25.8010 276
Gala Kids 25.0599 276
Gatsbyy 25.0598 261
Globe 25.8200 261
Imperialp 25.1500 44
Imperial Fitp 25.0580 44
Imperial Fit Womenp 25.2080 44
Imperial Kidsp 25.1770 44
Imperial LSL Menp 25.2074 43
Imperial LSL Womenp 25.2075 43
Imperial V Menp 25.2940 43
Imperial V Womenp 25.2941 43
Imperial Womenp 25.1502 44
Island 30 25.8903 294
Island 50 25.9000 294
Island 70 25.9001 294
Island 100 25.9002 294
Jade 25.2944 47
Jamaïca 25.1223 48
Jane 25.1475 48
Jared Men 25.2917 259
Jared Women 25.2918 259
Joyy 25.1184 50
Jules Men 25.1424 259
Jules Women 25.0142 259
Justin 25.1465 48
Kensingtong 26.1678 341
Lagunag 26.1675 339
Lenox 26.1672 341
Lincoln 26.1677 341
Long Beachg 25.0594 325
Maeva 25.1703 49
Magma Meng 25.1704 48
Magma Womeng 25.1705 48
Magnum Meng 25.2999 47
Majesticj 25.1425 43
Marbella 26.7180 339
Marvin 25.1698 47
Maryliny 25.1139 50
Master 25.1155 49
Mauï 25.1702 49
Melba 25.1406 50
Melodyy 25.1189 50
Mercure Pro 25.1721 286
Metropolitanp 25.2079 50
Mia 25.1699 47
Mild 25.1387 50
Miles Men 25.1398 46
Miles Women 25.0139 46
Milkyy 25.1119 46
Milky LSLy 25.2943 46
Millenium Men 25.2945 47
Millenium Women 25.2946 47
Miss 25.1386 45
Mistral 25.4600 213
Mixed Men 25.1182 49
Mixed Women 25.1181 49
Moka 25.0579 50
Monarch 25.1420 43
Moon 25.1388 49
Ness 25.5600 172
New Supremep 25.3250 113
New York Men 25.1472 144
New York Women 25.1473 144
Nordic 25.5550 172
Norman Men 25.2093 171
Norman Women 25.2094 171
North 25.5500 171
North Kids 25.0589 171
North Women 25.5450 171
Norwayy 25.5100 172
Nova Men 25.0586 172
Nova Women 25.0587 172
Paname Men 25.2081 83
Paname Women 25.2082 83
Pasadena Men 25.0577 84
Pasadena Women 25.0578 84
Passion 25.1338 81
Patriot 25.0576 84
Patriot Women 25.1407 84
Peoplep 25.1310 81
Perfect LSL Men 25.2087 82
Perfect LSL Women 25.2083 82
Perfect Men 25.1134 82
Perfect Women 25.1135 82
Performer Men 25.1199 145
Performer Women 25.1198 145
Phoenix Men 25.1708 83
Phoenix Women 25.1709 83
Podium 25.1317 82
Portland Men 25.0574 84
Portland Women 25.0575 84
Prescott Men 25.1377 85
Prescott Women 25.1376 85
Prime Men 25.0571 83
Prime Women 25.0573 83
Prince 25.1369 81

SOL'S
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Pulse 25.1203 340
Race BW Men 25.2887 215
Race BW Women 25.2888 215
Race Men 25.1195 215
Race Women 25.1194 215
Rallye Meny 25.6601 214
Rallye Womeny 25.6801 214
Ralphp 25.2757 214
Ray Meny 25.1620 217
Ray Womeny 25.1621 217
Rebel 25.1616 216
Regentg 25.1380 45
Regent Fitg 25.0553 45
Regent Fit Kidsg 25.1183 45
Regent Kidsg 25.1970 45
Regent Womeng 25.1825 45
Relax 25.4660 215
Replay Kidsp y 25.6603 214
Replay Menp y 25.6602 214
Replay Womenp y 25.6802 214
Ride Men 25.1193 217
Ride Women 25.1170 217
Rider 26.7010 340
Rider Kids 26.0101 340
Rock Men 25.4661 216
Rock Women 25.4681 216
Rocket Men 25.2014 217
Rocket Women 25.2015 217
Roxyy 25.4680 215
Sandro 25.1700 114
Sandyy 25.1689 144
Scott 25.4730 114
Seattle 25.2998 114
Seven Men 25.4780 115
Seven Women 25.4790 115
Sherpap 25.0584 114
Shift 25.1618 213
Shore 25.1169 213
Signal Prog 25.1722 286
Silver 25.4770 114
Skate 25.1171 213
Slam 25.3251 113
Slam Kids 25.3255 113
Snake 25.7101 113
Soda 25.4740 115
Soul Men 25.4690 115
Soul Women 25.4710 115
Spiderp 25.1168 113
Sportyp y 25.1939 145
Sporty Kidsp y 25.1166 145
Sporty Womenp y 25.1159 145
Spring IIp g 25.1362 81
Sprintp 25.2995 145
Sublima 25.1775 48
Sullyy 25.2990 114
Summer II 25.1342 81
Summer Kids II 25.1345 81
Sundae 25.4720 115
Sunnyy 25.8110 325
Sunny Kidsy 25.8111 325
Supremep 25.1178 113
Surf 25.2000 213
Surf Kids 25.2300 213
Sydney Meny y 25.1414 144
Sydney Womeny y 25.0141 144
Turbo 25.1652 172
Urban 26.7060 339
Victoryy 25.1150 49
Viperp 25.5900 216
Volt 25.1646 216
Voyagery g 26.7100 340
Warm 25.4002 216
Week-End 26.7090 340
Wild 25.3630 216
Winner 25.4001 216
Winter II 25.1353 82

Spirop
Označení dodavatele

p
Č. produktuČ p Strana

RC086X 29.086X 147
S177F 29.177F 147
S177M 29.177M 147
S245F 29.245F 148
S245M 29.245M 148
S268F 29.268F 148
S268M 29.268M 148
S270F 29.270F 146
S271F 29.271F 146
S271M 29.271M 146
S272F 29.272F 146
S273F 29.273F 146
S274F 29.274F 146
S277F 29.277F 148
S277M 29.277M 148
S287J 29.287J 147
S287X 29.287X 147
S288X 29.288X 147

Stedman
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
A Intense Tech Women 05.8120 150
A Performance Raglan Womang 05.8300 151
A Raglan Flowg 05.8810 149
A Raglan Flow Womeng 05.8910 149
A Seaml Jacket 05.8820 149
A Seaml Jacket Women 05.8920 149
A Seamless Raglang 05.8800 149
A Seamless Women 05.8900 149
Active 140 Crew Neck 05.8400 150
Active 140 Raglan Womeng 05.8500 150
Active Biker Jacket 05.5250 218
Active Biker Jacket Women 05.5350 218
Active Cotton Touch 05.8600 151
Active Cotton Touch Woman 05.8700 151
Active Fleece Jacket 05.5030 173
Active Fleece Jacket Women 05.5100 173
Active Intense Tech 05.8020 150
Active Knit Fleece Jacket 05.5850 173
Active Knit Fleece Jacket Woman 05.5950 173
Active Melange Fleece Jacketg 05.5060 174
Active Melange Fleece Jacket Womeng 05.5140 174
Active Padded Jacket 05.5200 218
Active Padded Jacket Women 05.5300 218
Active Performance Jacket 05.5830 174
Active Performance Jacket Women 05.5930 174
Active Performance Pants 05.8888 150
Active Performance Raglang 05.8200 151
Active Performance Topp 05.8310 150
Active Power Fleece Jacket 05.5040 174
Active Power Fleece Jacket Woman 05.5120 174
Active Sports Tp 05.8000 151
Active Sports T Womenp 05.8100 151
Active Sweat Hoodyy 05.5600 116
Active Sweat Hoody Womeny 05.5700 116
Active Sweatjacketj 05.5610 116

Stedman
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Active Sweatjacket Womenj 05.5710 116
Active Sweatshirt 05.5620 115
Classic Junior 05.2200 51
Classic Men 05.2000 51
Classic V-Neck Men 05.2300 51
Classic Women 05.2600 51
Classic-T Organic Crewg 05.2020 52
Comfort Men 05.2100 51
Comfort Women 05.2160 51
Crew Neck T „Ben“ 05.9000 55
Crew Neck T „Claire“ 05.9700 53
Crew Neck T „Clive“ 05.9600 53
Crew Neck T „Lisa“ 05.9900 54
Crew Neck T „Luke“ 05.9800 54
Crew Neck T „Megan“g 05.9120 55
Crew Neck T „Morgan“g 05.9020 55
Deep V-Neck T „Dean“p 05.9690 55
Henley T „Luke“ LSLy 05.9860 54
Henley T „Sharon“y 05.9530 54
Henley T „Shawn“y 05.9430 54
Knit Sweater 05.9080 116
Knit Sweater Women 05.9180 116
Organic Crew Neck T „James“g 05.9200 52
Organic Crew Neck T „Jamie“g 05.9370 52
Organic Crew Neck T „Janet“g 05.9300 52
Organic V-Neck T „James“g 05.9210 52
Organic V-Neck T „Janet“g 05.9310 52
Polo „Hanna“ 05.9150 85
Polo „Henry“y 05.9050 85
Polo Men 05.3000 85
Polo Women 05.3100 85
Slub T „Sharon“ 05.9500 54
Slub T „Shawn“ 05.9400 54
Unisex Hoodyy 05.4200 115
V-Neck T „Ben“ 05.9010 55
V-Neck T „Claire“ 05.9710 53
V-Neck T „Claire“ LSL 05.9720 53
V-Neck T „Clive“ 05.9610 53
V-Neck T „Megan“g 05.9130 55

Tee Jaysy
Označení dodavatele

yy
Č. produktuČ p Strana

145 18.0145 87
146 18.0146 88
401 18.0401 57
450 18.0450 60
455 18.0455 60
457 18.0457 60
460 18.0460 60
520 18.0520 57
530 18.0530 56
580 18.0580 57
590 18.0590 56
620 18.0620 58
680 18.0680 58
1000 18.1000 60
1000B 18.100B 60
1050 18.1050 60
1400 18.1400 86
1401 18.1401 86
1402 18.1402 86
1403 18.1403 86
1405 18.1405 87
1406 18.1406 88
1407 18.1407 86
1408 18.1408 86
1410 18.1410 88
1412 18.1412 88
1440 18.1440 87
1441 18.1441 87
2400 18.2400 88
4000 18.4000 263
4001 18.4001 263
4002 18.4002 262
4003 18.4003 262
4010 18.4010 262
4020 18.4020 263
4021 18.4021 263
4025 18.4025 263
5000 18.5000 56
5001 18.5001 56
5050 18.5050 59
5051 18.5051 59
5060 18.5060 59
5061 18.5061 59
5062 18.5062 59
5063 18.5063 59
5070 18.5070 58
5071 18.5071 58
5072 18.5072 58
5073 18.5073 58
5400 18.5400 118
5401 18.5401 118
5402 18.5402 118
5403 18.5403 118
5425 18.5425 118
5429 18.5429 118
5430 18.5430 117
5431 18.5431 117
5432 18.5432 118
5433 18.5433 118
5435 18.5435 117
5436 18.5436 117
5500 18.5500 117
5502 18.5502 117
5600 18.5600 153
5601 18.5601 153
5602 18.5602 153
5603 18.5603 153
5606 18.5606 152
6000 18.6000 262
6001 18.6001 262
6005 18.6005 262
7005 18.7005 152
7006 18.7006 152
7020 18.7020 152
7021 18.7021 152
7100 18.7100 152
7105 18.7105 152
7200 18.7200 153
7201 18.7201 153
8000 18.8000 57
8005 18.8005 56
8006 18.8006 56
8007 18.8007 57
8050 18.8050 57
9160 18.9160 175
9170 18.9170 175
9510 18.9510 219
9511 18.9511 219
9514 18.9514 219
9515 18.9515 219
9600 18.9600 219
9601 18.9601 219
9610 18.9610 220

Tee Jaysy
Označení dodavatele

yy
Č. produktuČ p Strana

9611 18.9611 220
9615 18.9615 175
9616 18.9616 175
9617 18.9617 175
9618 18.9618 175
9620 18.9620 221
9621 18.9621 221
9624 18.9624 220
9625 18.9625 220
9626 18.9626 221
9627 18.9627 221
9628 18.9628 221
9629 18.9629 221
9630 18.9630 223
9631 18.9631 223
9632 18.9632 222
9633 18.9633 222
9634 18.9634 223
9635 18.9635 223
9636 18.9636 222
9637 18.9637 222
9642 18.9642 222
9643 18.9643 222
9660 18.9660 220
9661 18.9661 220

The One Towellingg
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Apronp 48.1048 277
Baby Bathrobey 48.1007 292
Baby Biby 48.1000 290
Baby Ponchoy 48.1008 290
Baby Towely 48.1009 290
Bamboo 50 48.1034 293
Bamboo 70 48.1035 293
Bathrobe 48.1011 292
Classic 50 48.1005 293
Classic 70 48.1006 293
Classic 100 48.1001 293
Deluxe 50 48.1015 293
Deluxe 70 48.1017 293
Deluxe 100 48.1014 293
Guest 30x30 48.1004 293
Guest 30x50 48.1003 293
Hamam Marine 48.1046 292
Hamam Sultan 48.1019 292
Kids Bathrobe 48.1013 292
Oven Glove 48.1050 277
Pot Holder 48.1049 277
Print 50 48.1022 292
Print 70 48.1023 292
Slipperspp 48.1026 292
Sportp 48.1027 292
Towel Stripep 48.1056 292

Tradition
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
Changeable Chest Shieldg 60.3000 155
Leather Trousers long/meng 60.3001 155
Leather Trousers long/womeng 60.3207 155
Leather Trousers short/men 60.3101 155
Leather Trousers short/women 60.3203 155

Westford Mill
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
W101 50.0101 345
W101C 50.101C 345
W101S 50.101S 345
W103 50.0103 345
W104 50.0104 344
W107 50.0107 345
W108 50.0108 344
W110 50.0110 345
W115 50.0115 343
W118 50.0118 344
W125 50.0125 344
W180 50.0180 343
W201 50.0201 344
W210 50.0210 344
W225 50.0225 344
W260 50.0260 344
W261 50.0261 344
W407 50.0407 342
W408 50.0408 342
W422 50.0422 342
W427 50.0427 342
W447 50.0447 342
W450 50.0450 342
W464 50.0464 342
W530 50.0530 343
W540 50.0540 343
W544 50.0544 343
W623 50.0623 342
W671 50.0671 342
W680 50.0680 343
W801 50.0801 343
W810 50.0810 343
W820 50.0820 343

Extras
Označení dodavatele Č. produktuČ p Strana
100 Document Envelopesp 80.1531 346
100 Polybags 22x31y g 80.1122 346
100 Polybags 25x35y g 80.1125 346
100 Polybags 30x40y g 80.1130 346
20 Quick Pack Box 34x25x13Q 80.1350 346
20 Quick Pack Box 40x26x25Q 80.1360 346
25 Mailing Bags 51x60g g 80.1251 346
50 Mailing Bags 25x35g g 80.1225 346
50 Mailing Bags 34x45g g 80.1234 346
Cotton Bagg 80.0200 346
Long Cotton Bagg g 80.0201 346
Packaging Tape 50mm widthg g p 80.1460 346
Stretch Film 80.1613 348



Velikostní tabulky

DÁMSKÉ

Klasická velikost XS S M L XL XXL 3XL
Konfekční velikost 34 36/38 38/40 40/42 42/44 44/46 46/48

PÁNSKÉ

Klasická velikost XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
Konfekční velikost 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DĚTSKÉ

Výška (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
= věk/roky 6-12M 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14 15-16

B&C 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-14
Fruit of the Loom 92 98 104 116 128 140 152 164
Gildan, JN XS S M L XL XXL
Kariban 6-8 8-10 10-12 12-14
Russell 90 104 116 128 140 152
SOL'S (roky) 2 4 6 8 10 12 14
Stedman XS S M L XL

PÁNSKÉ KOŠILE RUSSELL

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Rozměr límce (CM) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
Rozměr límce (INS) 14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19 20 21
Obvod hrudníku (CM) 92-97 97-102 102-107 107-112 112-117 117-122 122-127 127-132 132-137
Obvod hrudníku (INS) 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54

PÁNSKÉ KOŠILE PREMIER

Rozměr límce (CM) 37 38 39.5 41 42 43 44.5 46 48 53
Rozměr límce (INS) 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 19 21

DÁMSKÉ KOŠILE RUSSELL

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Obvod hrudníku (CM) 72-77 77-82 82-87 87-92 92-97 97-104 104-112 112-120 120-130 130-137 137-144
Obvod hrudníku (INS) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-41 41-44 44-47 47-51 51-54 54-57
Konfekční velikost
Německo/EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Francie 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Itálie 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

DÁMSKÉ KOŠILE PREMIER

Velikost UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Konfekční velikost 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Klasická velikost XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

PRACOVNÍ KALHOTY JAMES & NICHOLSON

Klasická velikost XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Konfekční velikost (pánské) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Konfekční velikost (dámské) 34/36 38 40 42 44 46 48
Krátká délka 25 26 27 28
Prodloužená délka 94 98 102 106 110

PRACOVNÍ KALHOTY RESULTPRACOVNÍ KAALHOTY RESU

Klasická velikost S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Konfekční velikost (EU) 48 50 52 54 56 58 60 62

PRACOVNÍ KALHOTY RUSSELL

Obvod pasu UK (INS) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Obvod pasu Evropa 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Short Regular Long
Délka nohy (CM) 76 81 86
Délka nohy (INS) 30 32 34

PÁNSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S

Konfekční velikost FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Konfekční velikost DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DÁMSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S 

Konfekční velikost FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Konfekční velikost DE 32 34 36 38 40 42 44 46 48

RUKAVICE

Konfekční velikost 4 5 6 7 8 9 10 11
Obvod ruky 15 16 17,5 19 22 24 27 28,5

Upozornění:
Mezi výrobci existují  velké rozdíly ve velikostech. Také v rámci jedné kolekce mohou být jednotlivé produkty zcela jinak střiženy.  Z tohoto důvodu doporučujeme, a to zejména před větší 
objednávkou, objednání vzorku.


