
new
brand

new

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

Novinka 2018

 Top prodejný výrobek

Nová značka

Nová barva

V pánské, dámské
i dětské verzi

možnost praní na 60°

Výrobek z česané bavlny

strečový pružný materiál, 
s obsahem elastanu

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

Neutrální velikostní etiketa (etiketa
se značkou) za krkem

 Polo s hladkým povrchem

Materiál french terry

Směsový popelín – hladká 
lehká látka,nízká srážlivost

Bavlněný popelín –
hladká lehká látka

Twill – diagonální struktura vláken

Oxford – plátěná tkanina

zip k možnosti výšivky nebo potisku

nepromokové, s lakovanými švy

Zimní artikl

Membrána
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25252 .1.150500 0
SSOSOSOS L'L'L S SS || ImImpeperirialal

25.1502 
SOL'S | Imperial Women

25.1111777770
SOL'S | IImImI perial Kids

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

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

100 10  € 4,65/Kč 120,–

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

100 10  € 4,65/Kč 120,–

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

100 10 € 4,20/Kč 107,–

white* **

black* **

mouse grey

dark grey

zinc

grey melange**

light grey

ash**

cream

sand

army

earth

chocolate*

khaki*

bottle green**

kelly green*

apple green

sage green

lemon

gold* **

orange* **

red* **

tango red

burgundy

chili

orchid pink

hibiscus

fuchsia

dark purple*

light purple

sky blue*

ice blue

royal blue**

denim

petroleum blue

ultramarine

navy**

french navy*

emerald

caribbean blue

atoll blue

white

black

mouse grey

melange grey

dark grey

ash

chocolate

khaki

bottle green

kelly green

apple green

lemon

gold

orange

red

orchid pink

hibiscus

fuchsia

dark purple

light purple

sky blue

royal blue

denim

petroleum blue

ultramarine

navy

french navy

emerald

caribbean blue

atoll blue

white

black

chocolate

kelly green

gold

orange

red

medium pink

dark purple

sky blue

french navy
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25255.182225 
SOSSOSOSOOOOLLL'LL'LL SS | RRegent Women

2522525.1.1.13838880 0 00
SOOOL'L''S S S || ReReeRegegeeegg nt

25.1970
SOL'S | Regent Kids

länger geschnitten
longer cut

ger geschnit
ger geschnit

d lší střer cutr cuer geschni
er geschni
er geschni
er geschni

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

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

50 10 € 3,85/Kč 99,–

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

100 10  € 3,85/Kč 99,–

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

100 10 € 3,35/Kč 86,–

white

deep black

mouse grey

dark grey

grey melange

ash

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*

zinc

mouse grey

grey melange*

light grey

ash*

natural

sand

army

earth

chocolate

khaki

bottle green*

kelly green

apple green

lime

sage green

pale yellow

lemon

gold*

apricot

orange*

red*

tango red

burgundy

pale pink

medium pink

orchid pink

fuchsia

dark purple

light purple

sky blue

duck blue

royal blue*

denim

navy*

french navy

emerald

aqua

atoll blue

white

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
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01.003T TT
B&C | E19000

01.004T 
B&&C | E190 /wwwowomemenn

01.0301 
B&C | Exact 190 /kids

01.0005
B&C | Exact 190 LSL

40 Farben40 colours40 Farben40 Farben40 barev0 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben
40 Farben40 colours40 Farben40 Farben40 barev0 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
Polorozšířený střih, kulatá pletenina,
dvakrát vázaná, úzký žebrovaný
lem, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,10/Kč 131,–

01.004T 
B&C | E190 /women
Dámské Heavy tričko
185g/m², 100% bavlna předepraná 
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Projmutý střih, úzký žebrovaný lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,10/Kč 131,–

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

100 10 € 4,40/Kč 113,–

01.0005 
B&C | Exact 190 LSL
Tričko s dlouhým rukávem
185g/m², 100% předepraná
bavlna, žerzej
tubusový střih, dvojitý lem výstřihu
z 1x1 žebrového úpletu s elastanem,
zpevňující lemovka
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 10,80/Kč 275,–

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

pacifi c grey

ash

kelly green

gold

orange

red

sorbet

pink sixties

sky blue

royal blue

indigo

navy

swimming pool

white*

black*

dark grey

sport grey

brown

deep red*

royal blue

navy*
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01.001T TT 
B&C | E150000

01.002T
B&C | E150 /wowowowomemenn

01.0300 
B&C | Exact 150 /kids

01.0003
B&C | Exact 1511 0 LSL

011.0013
&C B& | Women-Only LSL

40 Farben40 colours40 Farben40 Farben40 barev0 Farben40 Farben40 Farben40 Farben40 Farben

40 Farben40 colours40 Farben40 Farben40 barev0 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
Polorozšířený střih, kulatá pletenina,
dvakrát vázaná, úzký žebrovaný
lem, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/Kč 118,–

01.002T 
B&C | E150 /women
Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Projmutý střih, úzký žebrovaný lem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/Kč 118,–

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

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

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,–/Kč 103,–

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

50 10  € 7,40/Kč 190,–

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

25 5  € 7,40/Kč 190,–

new

white*

black*

urban black

used black

dark grey

urban khaki

millennial khaki

sport grey*

ash

natural

sand

bear brown

bottle green

kelly green

orchid green

pistachio

solar yellow

gold

apricot

orange

red*

fi re red

fuchsia

deep red

millennial pink

burgundy

urban purple

radiant purple

sky blue

azure

atoll

royal blue*

cobalt blue

denim

electric blue

light navy

urban navy*

diva blue

real turquoise

turquoise

white*

black*

sport grey

ash

bottle green

kelly green

yellow

gold*

apricot

orange*

red*

fuchsia

burgundy

sky blue*

azure

atoll

royal blue*

denim

light navy

navy*

white*

black*

dark grey

sport grey

ash

bottle green

red*

atoll

royal blue

navy*

white*

black*

sport grey

deep red*

royal blue

navy*
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16.1036 66 
F.O.L. | Valueeewew ighttt TTT

166.137772 
F.FFF O.L. | LLLady-Fit Vaaalululuewewe eeie ggght T 166.1. 033

F.O.O L.L  | KKididds VaVaalulueeweieighght t TTTT

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  € 4,20/Kč 108,–

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

72 12  € 4,20/Kč 108,–

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

108 12 € 3,35/Kč 86,–

white*

black*

dark heather 
grey

light graphite

heather grey*

ash

natural

khaki

classic olive

chocolate

bottle green

retro heather 
green

kelly green

lime

sunfl ower

orange

fuchsia

red

brick red

vintage 
heather red

burgundy

light pink

purple

sky blue

azure blue

retro heather 
royal

royal blue

navy*

vintage 
heather navy

deep navy

white

black

dark heather 
grey

light graphite

heather grey

bottle green

retro heather 
green

kelly green

lime

yellow

sunfl ower

orange

fuchsia

red

vintage 
heather red

light pink

purple

sky blue

azure blue

retro heather 
royal

royal blue

navy

deep navy

vintage 
heather navy

white*

black

heather grey

natural

bottle green

kelly green

yellow

sunfl ower*

orange

fuchsia

red*

burgundy

light pink*

purple

sky blue*

azure blue

royal blue*

navy*

deep navy
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20.K356 
Kariban | K356

20.K3800
KKaK riban | K3K3338088080

20.K374 
Kariban | K374

20.K394 
Kariban | K394

PiquéPiquéPiquéPiqué

PiquéPiquéPiquéPiqué

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

20.K356 
Kariban | K356
Pánské tričko
180g/m², 100% bavlna, žerzej
vypasovaný střih, kontrastní lemov-
ka u krku, bílá u barevných a šedá u 
bílých triček, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 8,70/Kč 225,–

20.K380 
Kariban | K380
Dámské tričko
180g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih,výstřih s úzkým 
lemem, kontrastní lemovka u krku,
bílá u barevných a šedá u bílých
triček, dvojité prošití
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 6,85/Kč 176,–

20.K374 
Kariban | K374
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 € 11,05/Kč 285,–

20.K394 
Kariban | K394
Dámské Piqué tričko s V výstři-
hem
100% česaná bavlna piqué, oxford 
grey: 90% polyester, 10% viskóza
Žebrovaný lem, lemy s kontrastní-
mi pásky, kontrastní pásek kolem
krku a boční rozparky, dvojitý šev
na lemu
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 9,95/Kč 255,–

new

new

black

dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki

chocolate

forest green

kelly green

lime

yellow

orange

red

wine

fuchsia

purple

sky blue

light royal blue

tropical blue

navy

white/navy/red

oxford grey/
navy/white

red/navy/wwhite

navy/light ggrey/
white

navy/light ggrey/
white

red/navy/wwhite

oxford grey/
navy/white

white/navy/red
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70707007700.0.0.000606060668 8 8888
MaMaMaMaMM ntntntntntisisisis | MMMMMM668686868

707070.0.00069 
MaMaM ntnttisis | M696969666

777070.0130
MMaM ntis | M130

70.0091 
MaMantntisis || M91

70.00092 
Mantisss | M92

70.0099
Mantis | M99

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

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwoB umwo-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo Bio Baumwolle

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

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

50 5  € 10,90/Kč 280,–

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

50 5  € 10,70/Kč 275,–

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

50 5 € 10,30/Kč 265,–

Dámské tričko „Loose Fit“
125g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení,
heather grey: 85% bavlna, 15% polyester, charcoal: 60% 
bavlna, 40% polyester, tomato: 100% 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  € 11,30/Kč 290,–

Dámský tanktop
125g/m², 100% česaná bavlna předepraná proti srážení,
charcoal: 60% česaná bavlna předepraná proti srážení, 40 % 
polyester, 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  € 10,30/Kč 265,–

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

50 5 € 15,70/Kč 405,–

new
brand

new
brand

new
brand

new
brand

white

black

charcoal grey
gmelange

heather grey 
gmelange

natural 
ggmelange

tomato

white

black

charcoal grey
ggmelange

natural 
gggggmelange

white

black

pure white*

washed white*

black*

charcoal grey 
melange

heather grey 
melange*

forest green

college green*

warm red*

cobalt blue

swiss navy*

dark navy*

surf blue

pure white

washed white

black

heather grey 
melange

swiss navy

white

black

charcoal grey 
melange

light denim

navy
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06.6688822
BeBellllaa ++ CCaCaCaC nvnvasasaa || 6666868822

06.880444
Bella + Canvnvnvnvaas | 8804

06.8809
Bella + Canvassss ||||||| 8888808099

06.33330000000 66666
Bella +++++ CaCaCaCaCanvnvnvn asasasa |||| 3006

extra langextra longextra langextra lang
extra dlouhéang gextra loextra lextra langextra langextra langextra lang

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

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

72 0 € 13,55/Kč 350,–

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

72 0 € 13,55/Kč 350,–

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

72 0 € 13,55/Kč 350,–

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

72 0 € 11,50/Kč 295,–

new

new

new

solid white
triblend

solid black 
triblend

heather olive

heather mauve

white

black

dark grey 
heather

heather stone

heather olive

peach

mauve

heather deep 
teal

white

black

dark grey 
heather

heather stone

peach

mauve

white

black

dark grey 
heather
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011.TM72 
B&C | Inspirrrre e TaTanknk TT //memenn

01.TWW73 
B&&C | Innspire Tank T /women

01.TM70 
B&B&&B C | Inspire ee LSLSL L T T /m/men

010101 T.T.TW77W77W7111
B&B&B&B&B CCCC |||| InInInspspspspiririre e e LSLLSLSSL L L LL TT TTTTT /w/w/www/www/w///w/w/w/wwwomoomomomoooomomommmeneneneneeenen

01010 .TM5M555555555
B&B&&C CCCC ||| TMTMTMTMT 00005050555 TrTribibbllendd //memenn

01010 .TW55556 66
B&B C | TWTW0505055666 6 6 66 TTTTriblend /woomememem nnnnn

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

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

50 10 € 7,30/Kč 188,–

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

50 10 € 6,10/Kč 157,–

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

50 10 € 9,10/Kč 235,–

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

50 10 € 9,10/Kč 235,–

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

50 10 € 8,–/Kč 205,–

01.TW56 B&C 
TW056 Triblend
/women
Dámské tričko
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,–/Kč 205,–

new new

new
new

new new

white

black

sport grey

fi re red

cobalt blue

white

black

sport grey

fi re red

cobalt blue

urban navy

white

black

heather dark 
ggg yygrey

heather light 
gg yyyygrey

heather forest

red

heather purple

heather royal 
blue

heather navy

navy

ORGANIC COTTON
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020202..80000000008888
Jaaamemememeesss && & & NiNiN chchchoololsosoon nn || | JNJNJJ 88888008

020202200 .8000777
Jaammmmemm s & NNiNiccchchololsosoosoon n n | | JNJN 880000777

02.808B 
James & Nicholson | JN 8008B

022020 ...8888807070707070707GG 
07GJaJaJamemesssssss & &&&&&& NiNiNNNN cholollsosososon | JNJ  800

02.8.8010 55 
James & && NiNiN chchhhhooloo son | JNJJ  8015555

0020 .8.8.8.880101666
JaJaJaJaJJ memememeesss & &&&& NiNNichchc ololsossos nn nnn | | | JJNN 88010166

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwoB umwanic Cottnic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

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

100 1 € 8,30/Kč 215,–

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

100 1 € 8,30/Kč 215,–

02.808B James & 
Nicholson | JN 8008B
Chlapecké bio tričko
140g/m², 100% bio bavlna hladký
úplet
kulatý výstřih, lemy s elastanem,
odnímatelná etiketa
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

100 1 € 7,10/Kč 182,–

02.807G James & 
Nicholson | JN 8007G
Dívčí bio tričko
140g/m², 100% bio bavlna hladký
úplet
lehce vypasovaný střih, hlubší kulatý
výstřih, lemy s elastanem, odníma-
telná etiketa
  XS          S          M          L
98/104   110/116   122/128   134/140  

    XL        XXL
146/152   158/164

100 1 € 7,10/Kč 182,–

02.8015 James & 
Nicholson | JN 8015
Dámské tričko „vintage“
130g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna slub
lehce vypasovaný střih, dvouvrstvý
rolovací lem výstřihu, rukávů a těla, 
hodnotný spray tisk
XS – S – M – L – XL

50 1 € 14,30/Kč 370,–

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

50 1 € 14,30/Kč 370,–

graphite

light grey

dusty olive

chili

soft  pink

horizon blue

denim

graphite

light grey

dusty olive

chili

soft  pink

horizon blue

denim

white

black

graphite

black heather

mid grey

grey heather

steel grey

ash

natural

stone

khaki

brown

olive

dark green

irish green

fern green

lime green

light yellow

yellow

gold yellow

coral

orange

dark orange

soft  pink

pink

raspberry

grenadine

tomato

red

carmine red 
melange

wine

sky blue

cobalt

royal

light denim 
melange

dark royal

petrol

navy

turquoise

pacifi c

mint

white

black

graphite

irish green

fern green

lime green

acid yellow

yellow

gold yellow

orange

pink

red

wine

sky blue

cobalt

royal

dark royal

navy

turquoise

pacifi c

black

graphite

irish green

fern green

lime green

acid yellow

yellow

gold yellow

orange

pink

red

wine

sky blue

cobalt

royal

dark royal

navy

turquoise

pacifi c

ORGANIC COTTON
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25.17007007002 22
SOL'S | Mauïï

25555.177703
SOL'SSS S | MaMM eva

10101000.111. 656566565MMMM
Ruuuuuussssssss elelelelllll |||| 161616165M5MM5MMM5M

10.16665F 
Russell | 165F

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

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

50 10 € 7,50/Kč 193,–

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

50 10 € 6,05/Kč 156,–

10.165M 
Russell | 165M
Pánské tričko
160g/m², 65% polyester, 35%
česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující 
lemovka, ideální pro sublimaci,
oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 9,85/Kč 255,–

10.165F 
Russell | 165F
Dámské tričko
160g/m², 65% polyester, 35%
česaná bavlna
vypasovaný delší střih, zpevňující 
lemovka, ideální pro sublimaci,
oddělitelná etiketa za krkem
XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 9,85/Kč 255,–

new

white

black

neon green

neon yellow

neon coral

caribbean blue

white

black

neon green

neon yellow

neon coral

caribbean blue

white black grey marl silver marl green marl yellow marl red marl pink marl coral marl blue marl purple marl
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05.943000
Stedman | HeHenln eyey TT „„„SShShShS aaawawa n“n“

05.9530 
Stedman | Henley T „Shhara on“

05.9400 
Stedman | Slub T „ShShawawn“n“

05.9500
Stedman | Slub T „„ShhhS arononoo “

Flammgarnl b přízeFlammgarnFlammgarnSl b YarnlFlammgarnFlammgarnFlammgarnFlammgarn

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

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

24 6 € 11,50/Kč 295,–

05.9530 Stedman
Henley T „Sharon“
Dámské slub tričko
140g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, slub příze, single jersey
Žebrovaný límec, pásek kolem krku, 
moderní úzká knofl íková léga se 
3 kovovými knofl íky (bez niklu), 
klikaté stehy na švech
S – M – L – XL

24 12 € 11,50/Kč 295,–

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

24 12 € 8,85/Kč 230,–

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

24 12 € 8,40/Kč 215,–

new

white

black opal

slate grey

white

black opal

white

black opal

slate grey

crimson red

true blue

bahama green

white

black opal

crimson red

true blue

bahama green
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18181818.5.5.5.55070707070 0 0 00
TeTeTeTTeeeeee JaJaJaJaJaysysysys |||| 55550707070 0

1818.50771
Tee JaJays || 550771

1818181 .052000 00
TeTTee JJJaJJ ys | 520

1181818.0.058580 0 
TTeTeTeeeee JaJaJaysysys || 55580808

InterlockInterlockInterlockInterlock

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,–

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

50 10 € 13,60/Kč 350,–

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

50 10 € 13,40/Kč 345,–

new

black melange/
black

dark grey/white

denim melange/
yyyyyyyynavy

light blue/navy

navy/white

white/navy

black melange/
black

dark grey/white

denim melange/
ynavy

light blue/navy

navy/white

white

black

dark grey

stone

olive

chocolate

mandarin

deep red

wine

plum

fl int stone

indigo

azure

navy

dusty green

white

black

dark grey

stone

olive

chocolate

mandarin

deep red

wine

hot pink

plum

fl int stone

indigo

azure

navy

dusty green
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1818818.111.14040405555
Tee Jaysyy ||| 1404055555

1818181111 .0.0.0141414555
TeTeTeTeTeeeeee JaJaJaJ ysysys ||| 1114545455

18.1440000
Tee Jaysys | 1111440

18.1441
Tee Jays | 1441

Pima Baumwollea cottpima bavlna
ma Baumwol
ma Baumwol
pima cotton
pima cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

Pima Baumwolle
pima bavlna
ma Baumwol
ma Baumwol
pima cotton
pima cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

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

18.1405 
Tee Jays | 1405
Pánské luxusní elastické polo 
tričko
215g/m², 95% předepraná bavlna,
5% elastan
lehce vypasovaný střih, pletený 
límeček s Lycra®, zesílená léga s 3
knofl íky tón v tónu, dvojitě prošitá
ramena, rukávy a lem, lemovka u
krku, žebrový úplet na manžetách
rukávu, boční rozparky, lze prát
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,40/Kč 680,–

18.0145 
Tee Jays | 145
Dámské luxusní elastické polo
215g/m², 95% bavlna, 5% elastan
zesílená léga s 5 knofl íky tón v tónu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 26,40/Kč 680,–

18.1440 
Tee Jays | 1440
Pánské Polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká
léga se 4 perleťovými knofl íky, ze-
sílené švy na ramenou, velmi měkká 
hladká látka
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 30,50/Kč 790,–

18.1441 
Tee Jays | 1441
Dámské polo z pima bavlny
220g/m², 100% dvakrát předepra-
ná, enzymaticky praná Pima bavlna,
single jersey
vypasovaný střih, hladký límec, úzká
léga s 5 perleťovými knofl íky, zesí-
lené švy na ramenou, velmi měkká
hladká látka
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 30,50/Kč 790,–
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plum

white

black

stone

kit

chocolate

olive

spring green

mandarin

coral

deep red

wine

light pink

hot pink

light blue

fl int stone

indigo

azure

denim

navy

dark grey

aqua

dusty green

plum
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01.ID01 
B&&C | ID.000110

001011 I.I.IDD1D 0 
B&&C | ID.0011 ///wowoow meemem n

01.0I122 
B&C | ID.0001 LSL

01.0I13 
B&B&C | ID.001 LLSLSL //wowooooomennnn

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

01.ID01 
B&C | ID.001
Polokošile
180g/m², 100% předepraná bavlna
Pánské polo s krátkým rukávem,
límeček elastický 1x1 rib, zesílená
léga s knofl íky tón v tónu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 9,20/Kč 235,–

01.ID10 
B&C | ID.001 /women
Dámské piqué polo
180g/m², 100% předepraná bavlna
Dámské mírně vypasované polo,
plochý límeček, lemovka kolem krku,
2 knofl íčky tón v tónu.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 9,20/Kč 235,–

01.0I12 
B&C | ID.001 LSL
Pánské Piqué Polo dlouhý rukáv
180g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová
Límec s plochým žebrování 1x1, ze-
sílená knofl íková léga se 2 knofl íky 
tón v tónu, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 13,80/Kč 355,–

01.0I13 
B&C | ID.001 LSL 
/women
Dámské Piqué Polo dlouhý rukáv
180g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová
Projmutý střih, límec s plochým ple-
tením, knofl íková léga se 2 knofl íky 
tón v tónu, pásek kolem krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 13,80/Kč 355,–

new

white

black

anthracite

heather grey

sand

brown

bottle green

kelly green

real green

chili gold

orange

pixel coral

fuchsia

red

wine

purple

light blue

atoll

royal blue

navy

white

black

heather grey

bottle green

orange

red

royal blue

navy

white

black

heather grey

bottle green

orange

red

royal blue

navy
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01.0455 
B&C | Safraaan Pure ///womennnn

010 .0040400004 9
&&C | SaSaS ffrf annnBB&&BBB

01.W445454 7 
nB&C | Saaafrf an Timeeeelesssss /womennnn

010 .0.00004344 00000
B&B&BB&C CC || InInInIInspiriririree eee Polo /men

01000 .0044444444 0000
B&&&C C | InInspire Polo /women

fi gurbetont und kurz
betont und ku
betont un

fi gurbetont und kurz
fi gurbetont und kurz

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

neuer längerer

Schnittnew longer
Schnittineuer längererr längere

nn
hr
 

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

SchnittSchnittSchnittSchnitt

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BiBaumwoB umwganic Cottnic Cotto-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

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

50 5 € 12,–/Kč 310,–

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

50 10  € 12,–/Kč 310,–

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

50 5  € 12,–/Kč 310,–

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

50 10 € 10,65/Kč 275,–

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

50 10 € 10,65/Kč 275,–

new

white

black

urban khaki

dark grey

heather grey

bottle green

orchid green

solar yellow

orange

urban orange

fi re red

sorbet

orchid pink

radiant purple

millennial lilac

sky blue

very turquoise

cobalt blue

urban navy

millennial mint

white*

black*

dark grey

heather grey*

pacifi c grey

brown

bottle green*

kelly green

real green

pistachio

pixel lime

gold

pumpkin orange

red*

fuchsia

purple

sky blue*

atoll

royal blue*

navy*

real turquoise

white*

black*

dark grey

heather grey*

pacifi c grey

ash

sand

brown

khaki

bottle green*

kelly green

real green

pistachio

pixel lime

gold

pumpkin orange

red*

fuchsia

burgundy

purple

sky blue

atoll

royal blue*

navy*

real turquoise

white*

black*

dark grey

heather grey*

pacifi c grey

brown

bottle green*

kelly green

real green

pistachio

gold

pumpkin orange

red*

fuchsia

burgundy

purple

sky blue*

atoll

royal blue*

navy*
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02.0070 
James & Nicholson | JN 70

02.00077700070K
Jamem s & &&&&& NNNichhholoolololooo sosonn || JNJN 770K0K

0202.0.00707771
JaJamemes s &&& Nicholsonn || JN 711

02.000964 
James & Nichollsos n || JN 964

0202.0.0969666999
JaJ memes s & & & NNNiiNiiccchchololsoson n || JNJNJNNNNNNN 999999696969696969

Kragen, Knopfl eiste und Sei-

schlitze in Kontrastfarbe
collar band, button placket and 

side slits in contrasting color

tenschlitze in Kontrastfarbe

tenschlitze in Kontrastfarbe
límeček, knofl íky a rozparky v 

Kragen, Knopfl eiste und Sei-
n Knopfl eiste und Se

collar band, button placket and

collar band, button placket and

Kragen, Knopfl eiste und Sei-

Kragen, Knopfl eiste und Sei-

Kragen, Knopfl eiste und Sei-

Kragen, Knopfl eiste und Sei-

hlitze in Ko
hhlitze in Kontrast
hlitze in Kontrast
hlitze in Kontrast
hlitze in Kontrast

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

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

50 10  € 13,60/Kč 350,–

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

50 10  € 11,40/Kč 295,–

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

50 10 € 12,50/Kč 320,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

black

graphite

grey heather

stone

brown

olive

fern green

irish green

lime green

acid yellow

light yellow

yellow

gold yellow

orange

dark orange

signal red

grenadine

tomato

red

wine

aubergine

purple

lilac

light blue

sky blue

aqua

royal

dark royal

petrol

navy

turquoise

pacifi c

mint

white/navy/
white

white/blue-yel-
low-white

white/dark
denim

black/black 
white

black/light 
denim

graphite/
graphite/white

lime green/lime 
green/white

dark orange/dark
orange/white

dark orange/
blue-orange-white

red/dark denim

red/red/white

purple/purple/
white

glacier blue/gla-
cier blue/white

royal/royal/
white

royal/blue-
green-white

navy/navy/
white

navy/red-
navy-white

navy/light denim

turquoise/
turquoise/white
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25.1310 
SOL'S | People

2525.113636662 
SOSOOL'L'S || SSpSprir nng II

25.1377
SOL'S | Prescott Men

2222522 .137777766
SSOSOSOSOS L'L S | PPPrPrP esescococootttttt WWomomenen

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

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

50 5 € 14,70/Kč 375,–

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

50 5 € 14,70/Kč 375,–

25.1377 
SOL'S | Prescott Men
Pánské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
bavlna
zpevňující lemovka u krku, 3
stejnobarevné knofl íčky, žebrovaný
límeček
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 11,95/Kč 305,–

25.1376 
SOL'S | Prescott Women
Dámské žerzejové polo
170g/m², 100% částečně česaná
bavlna
žebrovaný límeček, 3 knofl íčky, 
boční rozparky
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 11,95/Kč 305,– white black dark grey khaki lemon orange red orchid pink royal blue french navy atoll blue

white

black

grey melange

sand

chocolate

khaki

kelly green

apple green

gold

orange

red

pale pink

orchid pink

dark purple

sky blue

royal blue

navy

atoll blue

white*

black*

mouse grey

grey melange*

ash

sand

chocolate

khaki

golf green

kelly green

apple green

gold

orange

red*

burgundy

orchid pink

dark purple

sky blue

royal blue*

navy*

atoll blue
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2525.2.2222081 
SSSOOL'L S | Paname MMeenn

25252555.2.20882
SOSOSOL'L'L S SSS | PaPananaaaaameme WWomomomenennn

25.0576 
SOL'S | Patriot

22525255252 ..1400007 7
SSSOLL'L'L'LL SSS | Paaaatrt iot WoWomemeemmennn

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

25.2081 
SOL'S | Paname Men
Pánské piqué Polo melír
60% bavlna, 40% polyester
Léga se 3 knofl íky, žebrovaný límec 
a lemy s kontrastními proužky, bez
labelu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 23,30/Kč 600,–

25.2082 
SOL'S | Paname Women
Dámské piqué Polo melír
60% bavlna, 40% polyester
Léga se 3 knofl íky, žebrovaný límec 
a lemy s kontrastními proužky, bez
labelu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 23,30/Kč 600,–

25.0576 
SOL'S | Patriot
Pánské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 2 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním 
švu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 20,90/Kč 540,–

25.1407 
SOL'S | Patriot Women
Dámské piqué polo
200g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, léga se 3 knofl íč-
ky, boční rozparky, žebrovaný líme-
ček a manžety na rukávech, lemovka
u krku v kontrastních barvách, na
spodní straně límce dvoubarevný
pruh,1 náhradní knofl íček v bočním 
švu
S – M – L – XL – XXL

50 5 € 20,90/Kč 540,–

new

heather light 
jjjeans

heather black

heather light 
jjjeans

white/red

white/black

red

royal blue

french navy

white/red

white/black

dark grey

bud green

red

burgundy

heritage blue

royal blue

french navy
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0202020 .8.8.8.80101010 0000
JaJaamemememesss & && NiNiN chchchholololssoson | JJNJNJJ 88880101000 0000

0222.8.880000000 999
JaJaammesss &&&& & NNNiN chchololssssoon nn ||| || JNJNJNJN 888000000 9

10.56666M MMM M 
Russell | 56565656566M6M66

100010.5555666 F 
RuRuuuusssssssselelelellllll | 566F

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

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

50 1 € 14,80/Kč 380,–

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

50 1 € 14,80/Kč 380,–

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

36 6 € 21,70/Kč 555,–

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

36 6 € 21,70/Kč 555,–

white

black

graphite

black heather

grey heather

natural

stone

brown

irish green

fern green

lime green

light yellow

orange

dark orange

pink

red

carmine red 
gmelange

wine

cobalt

royal

light denim 
gmelange

navy

turquoise

white black light oxford lime classic red fuchsia ultra purple azure blue bright royal french navy
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20.K243
Kariban | K243

20.K2444444
Kariban n n | K2KK2K2444444

20.K245
Kariban | K245

20000000.K.K.K2552522
KaKK ribaaabababaan nn ||| K2K2K 5252

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

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

25 5 € 21,20/Kč 545,–

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

25 5 € 17,75/Kč 455,–

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

25 5 € 25,40/Kč 655,–

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

25 5 € 21,70/Kč 560,–
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dark grey

oxford grey

light sand

dark khaki
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kelly green

yellow

orange

red

sky blue

tropical blue

light royal blue

navy

white/navy/
white

red/white/navy

navy/white/light
qturquoise

light turquoise/
ywhite/navy

white/navy/
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101000.2262MMM MM
RuRusss elelll | 2662666262M2MM

10101010.2.22.267676767M MM M
RuRuRuuR sssssssss eleelellll |||| 2626262 77M7M7M7M77M

1010.2.28181M M
RuRuussssele l || 281M1

1010 2.2222818188 FF F 
RuRuR sss lelll || 22881FF1F
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S eatstoff3-thread yarn 
3-fädiger 3-fädiger

-thread yar
-thread yar
3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger

konstrukce příze
Sweatstoff weatstoff

construction
construction
Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff 

3-fädiger 

S eatstoff3-thread yarn 
3-fädiger 3-fädiger33 fäfä-thread yar

-thread yar
3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger

konstrukce příze
S eatstoff 

construction
construction
Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff Sweatstoff 

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

10.262M 
Russell | 262M
Mikina s kulatým výstřihem
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
3- vrstvá konstrukce materiá-
lu,jemný měkký povrch,rovný střih,
ležérní manžety na rukávech a lemu,
lemovka u krku
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 19,80/Kč 510,–

10.267M 
Russell | 267M
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 ru-
kávu, vsazené kapsy, skrytý YKK-zip 
v barvě „antik“ stříbrné
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 34,–/Kč 750,–

10.281M 
Russell | 281M
Pánská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35%
česaná ringspun bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey
podšívkou a stahovací šňůrkou, kon-
trastní lemovka u krku, odnímatelná 
etiketa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 30,–/Kč 775,–

10.281F 
Russell | 281F
Dámská mikina s kapucí HD
255g/m², 65% polyester, 35%
česaná ringspun bavlna, french terry
přiléhavý střih, kapuce s jersey
podšívkou a stahovací šňůrkou, kon-
trastní lemovka u krku, odnímatelná 
etiketa
XS – S – M – L – XL

24 3 € 30,–/Kč 775,–

new

black

convoy grey

light oxford

classic red

bright royal

french navy

white

black

grey marl

silver marl

green marl

yellow marl

red marl

blue marl

white

black

grey marl

silver marl

green marl

yellow marl

red marl

pink marl

blue marl

white

black

convoy grey

light oxford

bottle green

apple

lime

classic red

burgundy

fuchsia

purple

sky

bright royal

french navy
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10101010 22.2266566 M 
RuRusssseleleellll || 265M

10.266566 F 
RuRuRuRussell ||| 2665F5F5

1011 .226666MMM
RuR ssss ell | 26266M6M6M

101001 .222.266666666F 
RuRuRussssss elelee llll ||| 22262 6F

3-fädiger 

S eatstoff3-thread yarn 
3-fädiger 3-fädiger

-thread yar
-thread yar
3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger
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3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger
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3-fädiger 3-fädiger3-fädiger3-fädiger
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Sweatstoff weatstoff

construction
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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, kovový zip, dvouvrstvá kapuce
s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 27,20/Kč 700,–

10.265F 
Russell | 265F
Dámská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
vypasovaný střih, 3 vrstvá konstruk-
ce materiálu, manžety na rukávech,
spodní lem, zpevněný lem kolem
krku, kovový zip, dvouvrstvá kapuce
s robustními stahovacími šňůrkami,
přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 27,20/Kč 700,–

10.266M 
Russell | 266M
Pánská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
rovný, mírně zúžený střih, 3 vrstvá 
konstrukce materiálu, manžety na
rukávech, spodní lem, zpevněný lem
kolem krku, kovový zip, dvouvrstvá 
kapuce s robustními stahovacími 
šňůrkami, přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 32,50/Kč 830,–

10.266F 
Russell | 266F
Dámská mikina s kapucí, zip
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
lehce vypasovaný střih, 3 vrstvá
konstrukce materiálu, manžety na
rukávech, spodní lem, zpevněný lem
kolem krku, kovový zip, dvouvrstvá 
kapuce s robustními stahovacími 
šňůrkami, přístup pro mp3 sluchátka
XS – S – M – L – XL

24 3 € 32,50/Kč 830,–
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black
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bottle green

apple
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purple
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1616.22208
F.F.O.O L.L. || Classic Hooded SwS eaeaeaeatttt

16.20388
F.FFFF O.OO L. | Classiccc LLLLadadada y-yyyyy FiFitt HHoHH ododed Sweat

1616 2.222220404333
F.F.F.F.O.O.O.O.OO L.L.LLL || CClalaassssicic KKKiddids s Hoodeddd SSSweweweatata

166161666.2.2.22202222 2222
F.FF.O.O.OO.OOO L.L.L. ||| CCCClalalasssssssssicii  Set-IIn Sweat

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

16.2208 
F.O.L. | Classic 
Hooded Sweat
Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
Dvojitá kapuce se stahovací 
šňůrkou, klokaní kapsa, na spodním
lemu a rukávech elastické manžety.
S – M – L – XL – XXL

24 1 € 18,25/Kč 470,–

16.2038 
F.O.L. | Classic Lady-Fit
Hooded Sweat
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® žebrový úplet,
klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

24 1 € 17,85/Kč 460,–

16.2043 
F.O.L. | Classic Kids
Hooded Sweat
Dětská mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
lemovka u krku z hladkého úpletu,
dvojitá kapuce bez stahovací šňůrky,
klokaní kapsa, manžety a lem z
žebrového úpletu
116 – 128 – 140 – 152 – 164

24 4 € 14,50/Kč 375,–

16.2202 
F.O.L. | Classic 
Set-In Sweat
Mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
kolem krku, na spodním lemu a 
rukávech manžety bavlna/Lycra -
žebrový úplet
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

36 6 € 14,50/Kč 375,–
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black
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red
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01.06606006 0 000
B&C | SSSeeet t t InInInIn

01.066222620 000
B&C | HHoooododododdddeedededeed

200020.K.K484844
KaKaKaKaKaaririririribbabab nn || K4K44484

20.KK4844 5
Karibabann || K4K4KK 85858585

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

01.0600 
B&C | Set In
Pánská mikina
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
PST příze, měkký jemný povrch,
na rukávech a kolem krku elastické 
manžety 1x1 rib
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

30 5 € 19,–/Kč 490,–

01.0620 
B&C | Hooded
Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
zateplená kapuce se stahovací šňůr-
kou, konstrukce vlákna PST, jemný
měkký povrch, klokaní kapsa má
vpředu zesílené stehy, dvojitý šev na
ramenou a rukávech
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL
– 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 25,30/Kč 650,–

20.K484 
Kariban | K484
Pánská organic propínací mikina 
s kapucí
300g/m², 80% OCS certifi kovaná 
bio bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se šňůrkou,
lemovka kolem krku, zapínání na
kovový zip, široké pružné okraje
u výstřihu, na rukávech a lemu, 2
boční kapsy, otvor pro sluchátka,
neutrální velikostní label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,50/Kč 940,–

20.K485 
Kariban | K485
Dámská organic propínací mikina
s kapucí
300g/m², 100% OCS certifi kovaná 
bio bavlna, u heather (OCS Blended)
barev 20% polyester, heather grey
30% viskóza
vypasovaný střih,zateplená kapuce 
se šňůrkou, lemovka kolem krku,
zapínání na kovový zip, široké pruž-
né okraje u výstřihu, na rukávech 
a lemu, 2 boční kapsy, otvor pro
sluchátka, neutrální velikostní label
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 34,50/Kč 885,–

white*

black*

steel grey

heather grey*

sand

bottle green*

gold

red*

royal blue*

navy*

white*

black*

steel grey

heather grey

brown

khaki

real green

red*

sorbet

burgundy

very turquoise

royal blue

navy*

diva blue

black storm grey grey heather mossy green red wine heather ocean blue heather french navy
heather navy

26

Sw
ea

ts



20.K465 
Kariban | K465

200.K.K444 6
KaKariban || K4K4KK 4646

20.K453 
Kariban | K453

20.K47111
Kariban | KKK4771

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

20.K465 
Kariban | K465
Dámská dvoubarevná mikina s
kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester
vypasovaný střih, kontrastní 
barva zateplené kapuce se šňůrkou,
manžety rukávů a lem z žebrového
úpletu, klokaní kapsa
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 25,70/Kč 660,–

20.K446 
Kariban | K446
Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, kartáčovaný fl eece
kapuce s kontrastní vniřní vrstvou a
stahovací šňůrkou, žebrový úplet na
manžetách a lemu, klokaní kapsa s
přístupem pro sluchátka
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

20 1 € 22,90/Kč 590,–

20.K453 
Kariban | K453
Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20%
polyester, kartáčovaný fl eece
klokaní kapsa s přístupem na
sluchátka, kontrastní vnitřek kapuce, 
na spodním lemu a rukávech elastic-
ké žebrované manžety
  6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 1 € 20,90/Kč 535,–

20.K471 
Kariban | K471
Dámský Oversize Sweater
91% bavlna, 9% polyester, light
grey heather: 87% bavlna, 9% 
polyester, 4% viskóza, French Terry
Široký ležérní střih s velkým výstři-
hem, pásek kolem krku vzor rybí 
kost, neolemované ukončení dole,
dvojité švy na manžetách
S/M – L/XL

20 5 € 16,65/Kč 430,–

new
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770.0073333 33
MaMantis | MMMMMM7373737

70..0.0.. 070744 
Mantiisisisi || MM7474

18888.55..550500 000
TeTee JaJaJaJaaysysy  | 555505 0

18181181 .5555055 2
TeTeTeTeTTeeeeeee JaJaJaJ ysss | 5502

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

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

70.0073 
Mantis | M73
Pánská mikina s kapucí „Super-
star“
330g/m², 80% bavlna, 20%
elastan, Peach fi nish
Ploché švy fl atlock, 3dílná kapuce s
s vnitřní podšívkou, plochá bavlněná
šňůrka v přírodní barvě, dvojitý
pásek kolem krku, Tear-Off  Label,
raglánové rukávy, elastické 2x2 
žebrované pásky na rukávech a v
pase, klokaní kapsa, uvnitř drsněno
S – M – L – XL – XXL

20 5 € 31,50/Kč 815,–

70.0074 
Mantis | M74
Dámská mikina s kapucí „Super-
star“
330g/m², 80% bavlna, 20%
elastan, Peach fi nish
Ploché švy fl atlock, 3dílná kapuce s
s vnitřní podšívkou, plochá bavlněná
šňůrka v přírodní barvě, dvojitý
pásek kolem krku, Tear-Off  Label,
raglánové rukávy, elastické 2x2 
žebrované pásky na rukávech a v
pase, klokaní kapsa, uvnitř drsněno,
lehce projmutá
S – M – L – XL

20 5 € 28,70/Kč 740,–

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

10 1 € 27,90/Kč 715,–

18.5502 
Tee Jays | 5502
Pánský Lightweight Vintage 
Sweater
60% bavlna, 40% polyester
Projmutý střih, kapuce s přírodními 
šňůrkami, raglánové rukávy, man-
žety a pás s Lycrou®, klokaní kapsa,
uvnitř drsněno
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 33,50/Kč 855,–

new

new
brand

black melange

denim melange

black melange

denim melange

black

charcoal grey 
melange

heather grey 
melange

forest green

college green

warm red

cobalt blue

swiss navy

surf blue

black

heather grey 
melange

warm red

cobalt blue

swiss navy
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20.PPPPP438 
Karibann n n ProAct | PA438

20000.P439
Karibabababan ProAAAActctctctt | PA433933

20.PPP44445
Karibannnn PProAAActct | PPAA445

20.P442 
Kariban ProAct | PAA4AA 42

2000.P.. 441
Karibbababaan ProoAoo ct | PA441111

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

Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv,
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 6,25/Kč 160,–

Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv, 
se skrytými švy, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL

50 5  € 5,70/Kč 147,–

Dětské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou u krku, raglánový rukáv,
se skrytými švy, rychleschnoucí
   6/8     8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

50 5  € 5,40/Kč 138,–

20.P442 
Kariban ProAct | PA442
Dámské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
vykrojená záda, úzký lem výstřihu a průramků, 
dvojité prošití, rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL

50 5 € 5,45/Kč 140,–

20.P441 
Kariban ProAct | PA441
Pánské sportovní tričko bez rukávů
140g/m², 100% polyester
úzký lem výstřihu a průramků, dvojité prošití,
rychleschnoucí materiál
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 5,60/Kč 143,–
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2525252525.1..1.19399939393939 9 
SOSSOSOOSOOOLLL'L'L'SSS S ||| SSSSpportytyy

2225255.1159 9
SOSOSOOSOOLLL'L S | | SpSpororo tty WWommenen

2929292929.2.2.2.287878787777X 
SpSpSpSpSpSSpS iririririrrooooo ||||| S2S2S2S2S2S2S2287878787887X

20200202 .P233332 2 2 2 
KaaKaKariririr ban PrPrPP oAoAoAoAct | PA2322222222

20.1002 
Kariban ProAct | PA1002

20.1003
Kariban ProActttt |||| PPPPA1A1A1A1003

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

Pánské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné 
pro sublimační tisk
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10  € 5,95/Kč 153,–

Dámské raglánové tričko
140g/m², 100% polyester
raglánové rukávy, prodloužený zadní díl, prodyšné, vhodné
pro sublimační tisk
XS – S – M – L – XL – XXL

50 10  € 4,70/Kč 120,–

Sportovní tričko „Aircool“
100% polyester, Eye Bird Mesh
Střih na tělo, bez etikety, High Tec Stretch, prodyšné, rych-
leschnoucí
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 5,40/Kč 139,–

Ultralehká sportovní bunda
35g, 100% polyamid ripstop
stojací límec s elsatickým kontrastním lemem, zapínání na zip 
s refl exním prvkem, raglánový rukáv, manžety rukávů, kapsy 
a lem, rychleschnoucí, bunda se dá složit do boční kapsy,
extrémně lehká, transparentní látka, vodě a větru odolná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1  € 25,30/Kč 650,–

Pánské kalhoty
95% polyester, 5% elastan
Vodoodpudivé, antistatické, kontrastní zip s 1 knofl íkem na
háček, 2 kontrastní kapsy na zip vepředu a 1 kontrastní kapsa
vzadu se zipem, na bocích elastický pas s poutky na pásek,
vsadky na kolenou 100% polyester jacquard
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 49,50/Kč 1265,–

Dámské kalhoty
95% polyester, 5% elastan
Vodoodpudivé, antistatické, kontrastní zip s 1 knofl íkem na
háček, 2 kontrastní kapsy na zip vepředu a 1 kontrastní kapsa
vzadu se zipem, na bocích elastický pas s poutky na pásek,
vsadky na kolenou 100% polyester jacquard
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 49,50/Kč 1265,–
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05.8020 
Stedman | Active Intensese Tech

05050505.88881212200
SSStStS ededededmaaaaannnn | A Intetense Techchchh Wommeeen

05.8800
Stedman | AA A A SeSeama leesss  Raglannn

05.88888900 
Stedmmmam n | A Seeeaaama leless Womeeene

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

05.8020 Stedman 
Active Intense Tech
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, žakár
Melírované, úzký límec ze stejného
materiálu, pásek kolem krku, deko-
rativní fl atlock švy na ramenou, malá 
etiketa velikosti na krku
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 9,50/Kč 245,–

05.8120 Stedman
A Intense Tech Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 100% ACTIVE-DRY°
polyester, žakár
Melírované, úzký límec ze stejného
materiálu, pásek kolem krku, deko-
rativní fl atlock švy na ramenou, malá 
etiketa velikosti na krku
S – M – L – XL

48 12 € 9,50/Kč 245,–

05.8800 Stedman 
A Seamless Raglan
Pánské sportovní tričko
140g/m², 58% polyester, 42%
polyamid, žakár
Dvoubarevný vzor, kulatá pletenina,
olemovaný výstřih, raglánové ruká-
vy, dekorativní fl atlock švy
S – M – L – XL – XXL

48 12 € 12,65/Kč 325,–

05.8900 Stedman 
A Seamless Women
Dámské sportovní tričko
140g/m², 58% polyester, 42%
polyamid, žakár
Dvoubarevný vzor, kulatá pletenina,
olemovaný výstřih, raglánové ruká-
vy, dekorativní fl atlock švy
S – M – L – XL

48 12 € 12,65/Kč 325,–

new

new

grey heather

marina heather

anthra heather

grey heather

marina heather

black opal 
gmelange

kiwi melange

king blue 
gmelange

black opal 
gmelange

kiwi melange

king blue 
ggggggmelange

31

Sw
ea

ts
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Tr
ad

iti
on



02.0494 James & 
Nicholson | JN 494

02.0493 James & 
Nicholson | JN 493

02.0496 James & 
Nicholson | JN 496

02.0495 James & 
Nicholson | JN 495

02.0488 James & 
Nicholson | JN 488

02.0477 James & 
Nicholson | JN 477

02.0490 James & 
Nicholson | JN 490

02.0481 James & 
Nicholson | JN 481

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

Pánské funkční tílko
130g/m², 100% polyester
kontrastní ploché švy na předním i zadním 
dílu, prodyšné, vlhkost regulující, rychle-
schnoucí, lehké a komfortní
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 260,–

Dámské funkční tílko
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, kontrastní ploché švy na
předním i zadním dílu, prodyšné, vlhkost 
regulující, rychleschnoucí, lehké a komfortní
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 10,10/Kč 260,–

Pánské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
kulatý výstřih, raglánový rukáv, kontrastní 
ploché švy na předním i zadním dílu, prodyš-
né, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 295,–

Dámské funkční tričko
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, kulatý výstřih, raglánový
rukáv, kontrastní ploché švy na předním i
zadním dílu, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 11,50/Kč 295,–

Pánské běžecké kraťasy
100% polyester
elastický pas se stahovací šňůrkou, refl exní 
lem, malá kapsa na zip a vnitřní slipy ze
síťoviny, prodyšný materiál odolný vůči větru
a vodě
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 17,40/Kč 445,–

Dámské běžecké kraťasy
200g/m², 85% polyamid, 15% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, na zadní 
straně kontrastní lem a kapsa na zip, na bo-
cích lemy v kontrastních barvách, ploché švy
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 21,50/Kč 555,–

Pánské běžecké kalhoty
100% polyester
podšívka ze síťoviny, boční kontrastní pruhy, 
2 kapsy na zip, elastická stahovací šňůrka, na
konci nohavic zipy, refl exní, větru a voděodol-
ná, prodyšná
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 30,–/Kč 775,–

Dámské běžecké 3/4 kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas a stahovací šňůrky, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy a na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na boku
prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 29,–/Kč 745,–

white/silver white/bright 
ggreen black/white titan/black black melange/

black
bright yellow/

gbright blue
bright green/

black
bright orange/

black
bright pink/

titan
red melange/

titan red/black bright blue/
g ybright yellow

blue melange/
ynavy

navy/bright 
yyellow

black/white black/black black/tomato black/atlantic iron grey/green iron grey/lemon iron grey/grenadine

32

Sp
or

ts
 &

 
O

ut
do

or



02.0498 James & 
Nicholson | JN 498

02.0497 James & 
Nicholson | JN 497

02.1126 James & 
Nicholson | JN 1126

02.1125 James & 
Nicholson | JN 1125

02.0480 James & 
Nicholson | JN 480

02.0479 James & 
Nicholson | JN 479

02.0492 James & 
Nicholson | JN 492

02.0491 James & 
Nicholson | JN 491

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

Pánské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
stojací límec, límec uvnitř a lem rukávů v
kontrastní barvě, raglánový rukáv, kontrastní 
ploché švy na předním i zadním dílu, zapínání 
na zip s ochranou brady
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 400,–

Dámské funkční tričko s dlouhým rukávem
130g/m², 100% polyester
lehce vypasované, stojací límec, límec uvnitř 
a lem rukávů v kontrastní barvě, raglánový
rukáv, kontrastní ploché švy na předním i 
zadním dílu, zapínání na zip s ochranou brady
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 15,50/Kč 400,–

Pánské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy, na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na bocích 
prodyšná síťovina
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,50/Kč 940,–

Dámské běžecké kalhoty
245g/m², 90% polyamid, 10% elastan
elastický pas se stahovací šňůrkou, vsadky v
kontrastních barvách, ploché švy, na zadní 
straně kapsa na zip a refl exní lem, na bocích 
prodyšná síťovina
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 36,50/Kč 940,–

Pánská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (5.000mm vodního
sloupce), prodyšná (5.000g/m² za 24
hod), TPU membrána, nelakované stehy, 
stojací límec, refl exní zip s ochranou brady, 2 
postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa
na rukávu s refl exním prvkem v zadní části,
elastický lem rukávů s otvorem pro palce, 
prodložená záda
S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 54,–/Kč 1385,–

Dámská 3-vrstvá sportovní soft shell bunda
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná
(5.000mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána,
nelakované stehy, stojací límec, refl exní zip 
s ochranou brady, 2 postranní kapsy na zip,
2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s refl exním 
prvkem v zadní části, elastický lem rukávů s 
otvorem pro palce, prodložená záda
S – M – L – XL – XXL

25 1 € 54,–/Kč 1385,–

Pánské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál,
vnitřní strana zdrsněná, ploché stehy s malým
třením, v pase lem se šňůrkou, nohavice dole 
se zapínáním na zip, po stranách refl exní 
prvky, malá kapsa na klíče na suchý zip, pro-
dyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí
S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kč 1045,–

Dámské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál, 
vnitřní strana zdrsněná, ploché stehy s malým
třením, v pase lem se šňůrkou, nohavice dole
se zapínáním na zip, po stranách refl exní 
prvky, malá kapsa na klíče na suchý zip, pro-
dyšné, vlhkost regulující, rychleschnoucí
XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kč 1045,–
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02.00064440 
Jamesss & NiNichchholllsosooon | JNN 640

022.0063663666 9 9 
Jamemes & NiNichchholololo sososonn || JNJNNN 66639393939

02.0716 6666
James & NiNiNiNichchchhchc ololololo sosssoss nnnnn | JN 716

020202020 .0715
JaJJaJamemememes & Nichololooo son | JN 7155

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

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

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

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

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

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–

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

50 1 € 19,60/Kč 505,–
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02.0.0063636388
Jamessss &&& NNNiN chholoooo son | JNJ  63888

02.0636 7 7 7 7 7
James & NNiNNiN cholololo sosososon | JNJN 666663737377

60.3101 
Leather Trousers short/men

60.3203 
Leather Trousers short/women

60606 .3001
Leather Trousers llonong/g/////g///mememememem nn

60.3000
Changeable Chest Shield

60.3207
ssss llllonononno g/g/g wowowomememennnLeather Trouser

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 urdžuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 38,50/Kč 985,–

02.0637 
James & Nicholson | JN 637
Tradiční dámská košile
100g/m², 100% bavlna
vypasovaný střih, tradičně 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 urdžuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 38,50/Kč 985,–

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

20 1  € 79,–/Kč 2115,–

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

20 1  € 79,–/Kč 2115,–

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

20 1 € 88,50/Kč 2365,–5 –

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

100 1  € 17,95/Kč 480,–

dlouhéDámské kožené kalhoty, 
100% hovězí kůže

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

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

red/white

royal/white

green/white

red/white

purple/white

royal/white

light brown dark brown light brown dark brown

dark brown light brown

light brown

dark brown

light brown

dark brown
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0220 .0.0000777777774 4444
Jaaaamememeesssss & & & & NNNiNiN chholsosoooonnnn | | || || JNJNJNJNJNJNJ 77774444

022.0.0077777773 33
JaJaJaaJ mememem ss & & Nicholo ssonn | JN 77777373

02.0762 
James & Nicholson | JN 762

0202.0.07676111
JaJaJaJamemem ss & & NiNichchchchoolololsosos nn | | JNNJNN 776661

02.05589 
James & & Nicholson | JN 58999

0202.0.0.0.0585858588 8 8 
JaJamememessss & &&& NiNiNN chchchololollsosososonnn | JNJN 588

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Knitted Fleece
Knitted Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece
Strick Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

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

30 1 € 43,–/Kč 1110,–

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

30 1 € 43,–/Kč 1110,–

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

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

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

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.0589 James & 
Nicholson | JN 589
Pánská pletená fl eecová mikina
s kapucí
320g/m², 100% polyester
2 přední kapsy, kapuce s kontrast-
ními manžetami, teplý a hladký
melírovaný materiál, který se snadno
udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 51,50/Kč 1330,–

02.0588 James & 
Nicholson | JN 588
Dámská pletená fl eecová mikina
s kapucí
320g/m², 100% polyester
slim-fi t střih, kapuce s kontrastní 
manžetou, 2 předni kapsy, vyrobena
z teplého a hladkého melírovaného
materiálu, který se snadno udržuje
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 51,50/Kč 1330,–
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25.2093
SOL'S | Norman Men

252555555.2094444
SOSOSOOOOOL'LL'L'L'SSSS | Normrmr ananann WWWomommo en

25.5500 
SOL'S | Nortth

2225252525.5450
SOSOSOOOL'LLL SSS | NoNorth WoWomem nn

25.0585885899
SOL'S | NoNoNoortrtthhh KiKiiidsssss

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

25.2093 
SOL'S | Norman Men
Pánská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 14,80/Kč 380,–

25.2094 
SOL'S | Norman Women
Dámská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem, 
Tear-Off  Label
S – M – L – XL – XXL

20 1 € 14,80/Kč 380,–

Fleecová mikina unisex
300g/m², 100% polyester
materiál s vysokou hustotou, stejnobarevné plastové zipy, 
2 boční kapsy na zip s klopou, na spodním lemu a rukávech
elastické manžety
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL* – 5XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 1 € 23,40/Kč 600,–

Dámská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester
materiál s vysokou hustotou, stojáček a 2 boční kapsy, na
spodním lemu a rukávech jsou elastické manžety
S – M – L – XL – XXL

20 1  € 23,40/Kč 600,–

Dětská fl eecová mikina
300g/m², 100% polyester s vysokou hustotou
krátký střih, 2 přední kapsy na zip a po celé délce stejno-
barevný zip, vyztužený vysoký límec, na rukávech elastické 
manžety, vyrobena z příjemného nežmolkujícího mikrofl eecu
  4 Y       6 Y        8 Y      10 Y      12 Y     14 Y
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

20 1  € 19,35/Kč 495,–
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20.K911
Kariban | K911

20.KKKKK9090909077777777
Karibaaaaan n nn || K9K90700

20.K913
Kariban | K913

20.K999000900666666
KaKKK riban | KK9K 000606006

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

20.K911 
Kariban | K911
Pánská fl eecová mikina „Falco“
300g/m², 100% polyester
přední kapsy na zip a na rukávech
a lemu rovné manžety, vyrobena z 
nežmolkujícího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,75/Kč 505,–

20.K907 
Kariban | K907
Dámská fl eecová mikina „Mau-
reen“
280g/m², 100% polyester
2 kapsy na zip, po celé délce zip,
vyrobena z příjemného nežmolkují-
cího fl eecu
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,75/Kč 505,–

20.K913 
Kariban | K913
Fleecová vesta „Luca“
300g/m², 100% polyester
2 boční kapsy s krycím stehem. z
nežmolkujícího fl eecu.
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 19,55/Kč 505,–

20.K906 
Kariban | K906
Dámská fl eecová vesta „Melodie“
280g/m, mikrofl eece
stojáček a 2 boční kapsy na zip
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 19,55/Kč 505,–
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02.0770 
James & Nicholson | JN 770707

0202.0.07699
JaJaaJaamemes & Nicholson | JNJJNJ  76699

05.5850 
Stedman | Activeveveve KKKKKKnninin t t FlF eee ce Jacccckeket

05555.5595950 
Stededdedman | Accctttive KKKKKnit Fleeeeecec JJJacket WoWoman

181818.92000
Tee Jaysysyss |||| 9200000

18888.9202011
TTeTT e JaJJ ys | 999992201 

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

Knitted Fleece
pletený fl eece
Strick Fleece
Strick Fleece

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

glatte Außense

zur VeredelungSmooth Surface for 
l tte AußenseiteA ßenseit

ur Veredelun
ur Veredelunhladký povrch pro

glatte Außenseite
atte Außenseite

Smooth Surface for
Smooth Surface fo
glatte Außenseite 
glatte Außenseite
glatte Außenseite
glatte Außenseite

d koracir VeredeluVeredelur VeredeluVeredeluVeredeluVeredelu

Melange Fleegmelírovaný fl eece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece
Melange Fleece

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

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, zip v kontrastní 
barvě
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

02.0769 James & 
Nicholson | JN 769
Dámská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava 
proti žmolkování
vypasovaný střih, kontrastní lemov-
ka u krku, stojáček, švy zdůrazňující 
postavu, 2 postranní kapsy na zip,
zip v kontrastní barvě
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kč 860,–

05.5850 
Stedman | Active Knit
Fleece Jacket
Pánská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, kartáčovaná vnitřní 
část, příjemná melange příze
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 34,50/Kč 880,–

05.5950 
Stedman | Active Knit
Fleece Jacket Woman
Dámská pletená fl eecová mikina
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, ploché švy a kartáčo-
vaná vnitřní část, lemy na rukávech
a kapuci jsou v kontrastních bar-
vách, z příjemné melange příze
S – M – L – XL

10 1 € 34,50/Kč 880,–

18.9200 
Tee Jays | 9200
Pánská fl eecová mikina s kapucí 
„Malibu“
250g/m², 100% polyester
2 velké přední kapsy, kontrastní prv-
ky a kontrastní ploché švy, z teplého
a příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 49,–/Kč 1265,–

18.9201 
Tee Jays | 9201
Dámská fl eecová mikina s kapucí 
„Malibu“
250g/m², 100% polyester
2 velké přední kapsy, kontrastní prv-
ky a kontrastní ploché švy, z teplého
a příjemného materiálu
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 49,–/Kč 1265,–
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01..0070703 3 
B&C || IcIcewewalalalkekekerr r +

30.00366X X XX
ReReRR sultlt | RRRR3336366XX

1110101010.8.8.870707070MMMM
RuRuRuRuRuuR sssssssssssssss llele ll | 87787770M000MM

10101000101100 88.8.88.888707777 F F 
RuRuRusssssssseleleelllll | 8770F0F0

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

01.0703 
B&C | Icewalker +
Fleecová mikina
300g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
mikina se stojáčkem, dolní okraj
se stahovací šňůrkou se dvěma
zarážkami, 2 přední kapsy na zip a
horizontální šev pod prsy
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 28,80/Kč 740,–

30.036X 
Result | R36X
Fleecová mikina
330g/m², 100% polyester
se stojáčkem,2 velké přední kapsy a
po celé své délce zip. Na rukávech
jsou elastické manžety. Spodní 
lem se dá stáhnout pomocí šňůrky. 
nežmolkující fl eece.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 21,90/Kč 565,–

10.870M 
Russell | 870M
Fleecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček.
Je vyrobena z materiálu, který dobře
udržuje teplo.
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

24 3 € 30,50/Kč 780,–

10.870F 
Russell | 870F
Dámská fl eecová bunda
320g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
boční kapsy na zip a vyšší límeček.
Je vyrobena z materiálu, který dobře
udržuje teplo.
XS – S – M – L – XL – XXL

24 3 € 28,80/Kč 740,–
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02.00772 
James & Nicholson | JJJNJN 777272

020222202.0.0.0.0.07777777711
JaaJ mememess & & NiNichchololsoson n | JNJN 77171

01.0800 
B&C | Sirocco

01.0902 
B&B&C | Sirocco /women

Ä melKnitted Fleece 
Strick Fleece 
Strick Fleecerukávy z itted Fleeted Fltrick Fleecrick Fleecrick Fleecrick Fleec

pleteného fl eece
Ä mellSleevesSleevesÄrmelÄrmelÄrmelÄrmel

Strick Fleece

Ä melKnitted Fleece 
Strick Fleece 
Strick Fleecerukávy zrick Fleeck Fletrick Fleecrick Fleecrick Fleecrick Fleec

pleteného fl eece
Ä mellSleevesSleevesÄrmelÄrmelÄrmelÄrmel

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% polya-
mid, polstrování: 100% polyester
Rukávy z měkkého hřejivého melí-
rovaného 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 – 3XL

30 1 € 47,50/Kč 1220,–

02.0771 James & 
Nicholson | JN 771
Dámská pletená bunda
280g/m², vnější materiál: 100%
polyester, vnější textilie 2: 100% 
polyester, podšívka: 100% polya-
mid, polstrování: 100% polyester
Vypasovaný střih, rukávy z měkkého 
hřejivého melírovaného materiálu, 
snadná údržba, přední díl, zadní 
díl a kapuce s prošitím do kára,
ploché stehy v kontrastních barvách
na rukávech, kapuce se skrytým 
regulováním velikosti, skrytý zip po 
celé délce, 2 boční kapsy na zip, 2
vnitřní kapsy
S – M – L – XL – XXL

30 1 € 47,50/Kč 1220,–

01.0800 
B&C | Sirocco
Větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, zapínání na 
zip s jezdcem v kontrastní barvě,
spodním lem se stahovacími šňůr-
kami. Voděodolný materiál, snadný
přístup pro branding.
S – M – L – XL – XXL – 3XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

50 10 € 13,–/Kč 335,–

01.0902 
B&C | Sirocco /women
Dámská větrovka bez podšívky
100% Taff eta® nylon
skrytá kapuce v límci, 2 přední 
kapsy, zapínání na zip s jezdcem v
kontrastní barvě, spodní lem -sta-
hování pomocí šňůrek. Voděodolný 
materiál.
XS – S – M – L – XL – XXL

30 10 € 13,–/Kč 335,–
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05.552525252522 000 0
Stedmaan | AcAcctitittt veve BBikikkerer JJJJaacaa keekeettt

05.5350
Stedman | Actitiveve BBikikikkker JJacket WoW memenn

25.1646 
SOL'S | Volt

25.1616
SOL'S | Rebel

Neoprene Sweat
neoprén mikina
Neopren Swea

opren Swe
Neoprene Sweat
Neoprene Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat
Neopren Sweat

UnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex

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, větruvzdorná, 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 € 73,–/Kč 1875,–

05.5350 
Stedman | Active
Biker Jacket Women
Dámská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větruvzdorná,
kovový zip (bez niklu), boční kapsy
s kovovým zipem (bez niklu), dvě
vnitřní kapsy, ochrana proti větru s
ozdobnými švy, sedlo a sedlové ru-
kávy 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 € 73,–/Kč 1875,–

25.1646 
SOL'S | Volt
Propínací mikina s kapucí
380g/m², 83% polyester, 13%
viskóza, 4% elastan, neopren piqué
kapuce uvnitř v kontrastní barvě, 
šňůrka se zarážkou, velké našité
kapsy, úpletové zakončení rukávů
a lemu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 66,–/Kč 1700,–

25.1616 
SOL'S | Rebel
Stylová bunda Bomber
60g/m², vně: 100% nylon, voděo-
dolná, podšívka: 100% polyester, 
lehké vatování: 100% polyester
stojací límec z žebrového úpletu, 
zip stříbrné barvy, kapsa na rukávu 
na zip, 2 boční kapsy zapínání na
druky, žebrový úplet lemu a rukávů
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 62,–/Kč 1600,–
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100.41010M MM M
RuRusssell || 41414110MMMMMM

25.44686800
SOSOL'L'SS || RoR xyxy

2525555.44666660000
SOSOOOL'L''''SS || ReReeelalalaxxx

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

10.410F 
Russell | 410F
Dámská bionic soft shell bunda
320g/m², 94% polyester, 6% 
elastan impregnovaný Bionic-Finish®
Eco, soft shellová bunda třívrstvá, 
podšívka: Jersey s voštinovou
strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (5.000g/m²
za 24h), větruvzdorná, stojáček s
ochranou proti větru, bezešvá oblast
ramen, kontrastní zipy, ochrana zipů
na límci, boční zapuštěné kapsy se
zipem, skryté kapsy se zipem na 
hrudníku a na rukávech, nastavitelné 
ukončení rukávů s uzávěry a patkou 
na suchý zip, nastavitelná šířka
lemu, přístup k zušlechtění v pod-
šívce, bez fl uoru a PFC, padnoucí 
tvar zvýrazňující siluetu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 76,50/Kč 1965,–

10.410M 
Russell | 410M
Pánská bionic soft shell bunda
320g/m², 94% polyester, 6% 
elastan impregnovaný Bionic-Finish®
Eco, soft shellová bunda třívrstvá, 
podšívka: Jersey s voštinovou
strukturou
Vodoodpudivá (5.000mm vodní 
sloupec), prodyšná (5.000g/m²
za 24h), větruvzdorná, stojáček s
ochranou proti větru, bezešvá oblast
ramen, kontrastní zipy, ochrana zipů
na límci, boční zapuštěné kapsy se
zipem, skryté kapsy se zipem na 
hrudníku a na rukávech, nastavitelné 
ukončení rukávů s uzávěry a patkou 
na suchý zip, nastavitelná šířka
lemu, přístup k zušlechtění v pod-
šívce, bez fl uoru a PFC, padnoucí 
tvar zvýrazňující siluetu
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 76,50/Kč 1965,–

25.4680 
SOL'S | Roxy
Dámská soft shellová bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
2 boční kapsy na zip, nastavitel-
né Velcro manžety na rukávech,
prodyšný materiál (1.000g/m²/24
hod), který je odolný vůči větru a
vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 51,50/Kč 1325,–

25.4660 
SOL'S | Relax
Pánská soft shellová bunda
340g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
2 boční kapsy na zip a 1 náprsní-
kapsa, nastavitelné Velcro manžety
na rukávech, prodyšný materiál
(1.000g/m²/24 hod), který je
odolný vůči větru a vodě (8.000mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 51,50/Kč 1325,–

new

new

black

iron grey

stone

classic red

french navy

black

iron grey

stone

classic red

french navy

white

black

charcoal

grey melange

dark chocolate

green absinthe

pepper red

royal blue

abyss blue

white

black

charcoal

grey melange

dark chocolate

green absinthe

pepper red

royal blue

abyss blue

43

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s

& 
Tr

ou
se

rs
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

Ja
ck

et
s 

&
 

Ve
st

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Tr
ad

iti
on



18181818.9.99.951510 0 
TTTTeT eeee JaJaaysysy ||| 999951515151515 00000
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20.K44044 1
Kariban | K401

220200202 .K.KKK404040400 0 0
Kaririiiriibabababannn ||| KKK4K40000000

333303 .231M
ReReReReeResus lt | R231M

3030300030.2313 F 
ReReReReeesus lt | R231F

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeitcrimped Yarhne ElaE

gute Bedruckbarkeit
gute Bedruckbarkeitbez elastanu pro dobrou 

than fürfü
crimped Yarn Stretch 
crimped Yarn Stretch 

ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für

Bedruckba
ute Bedruckbarke
ute Bedruckbarke
ute Bedruckbarke
ute Bedruckbarke

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

18.9510 Tee Jays | 9510
3 vrstvá soft shellová bunda
260g/m², 3 vrstvá konstrukce, 95% polyester, 
5% spandex s TJtech membránou
Pánská bunda se stojáčkem. má 2 vnitřní kapsy 
na zip, náprsní kapsu a YCC zipy. z prodyšného 
materiálu (6.000g/m²/24h), který je odolný vůči
větru a vodě (8.000mm).
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kč 1820,–

18.9511 Tee Jays | 9511
Dámská 3-vrstvá Soft shell bunda
95% polyester, 5% spandex s TJ Tech® mem-
bránou
Nepromokavá (vodní sloupec 8.000 mm),
prodyšná (6.000g/m² za 24h), svařovaná 
nepromokavá kapsa na levém rukávu, zip YCC, 2
boční kapsy se zipem, stojáček s ochranou brady,
přístup přes zip na levé straně hrudníku, elastické
manžety, nastavitelný lem, lehce projmutá
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kč 1820,–

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 odolný vůči větru a vodě (8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 47,50/Kč 1215,–

20.K400 Kariban | K400
Dámská soft shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95% polyester, 5%
elastan, prostřední vrstva: funkční membrána,
vnitřní vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip na levém
rukávu, prodyšný materiál (3.000g/m²/24 hod),
který je odolný vůči větru a vodě(8.000 mm)
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 45,–/Kč 1150,–

30.231M Result | R231M
Pánská dvouvrstvá soft shellová bunda
„Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní 
vrstva: 100% mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s
ochranou na bradu, postranní kapsy, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez elastanu pro 
dobrou pružnost a potiskovatelnost, vodoodpu-
divý a prodyšný materiál, který je odolný proti
větru
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 29,80/Kč 765,–

30.231F Result | R231F
Dámská dvouvrstvá soft shellová bunda 
„Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100% polyester, vnitřní 
vrstva: 100% mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrastní zip s
ochranou na bradu, postranní kapsy, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez elastanu pro 
dobrou pružnost a potiskovatelnost, vodoodpu-
divý a prodyšný materiál, který je odolný proti
větru
XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 29,30/Kč 755,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

25.2014 SOL'S | Rocket Men
Pánská prošívaná bunda
Vnější materiál: 100% polyester, PU úprava,
vnitřní podšívka: 100% polyester, výplň: 100% 
polyester 80g/m²
Vodoodpudivá, odolná proti větru, 2 přední kapsy 
se zipem, 1 vnitřní kapsa se zipem, elastické
manžety, Tear-Off  Label, podlepené švy
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,–/Kč 1800,–

25.2015 
SOL'S | Rocket Women
Dámská prošívaná bunda
Vnější materiál: 100% polyester, PU úprava,
vnitřní podšívka: 100% polyester, výplň: 100% 
polyester 80g/m²
Vodoodpudivá, odolná proti větru, 2 přední kapsy 
se zipem, 1 vnitřní kapsa se zipem, elastické
manžety, Tear-Off  Label, podlepené švy
S – M – L – XL – XXL

10 1 € 70,–/Kč 1800,–

30.233M 
Result Core | R233M
Prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/
m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrast-
ní barvě, 2 boční kapsy na zip, přístup pro bran-
ding přes vnitřní zip, neutrální velikostní label,
kontrastní podšívka, refl exní prvky na bocích
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*
* k dispozici pouze v těchto barvách

10 5 € 43,50/Kč 1115,–

30.233J 
Result Core | R233JY
Dětská prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/
m², 100% polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrast-
ní barvě, 2 boční kapsy na zip, přístup pro bran-
ding přes vnitřní zip, neutrální velikostní label,
kontrastní podšívka, refl exní prvky na bocích
XXS     XS        S          M         L          XL      XXL
86/92  98/104  110/116  122/128  134/140  146/152  158/164

20 5 € 31,50/Kč 810,–

30.194M 
Result Urban | R194M
Pánská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
20D nylon, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kapuce s nastavitelnými
šňůrkami, podšívka a zipy v kontrastní barvě,
elastické manžety na rukávech, módní prošití,
vhodná pro celoroční nošení
S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 60,–/Kč 1540,–

30.194F 
Result Urban | R194F
Dámská prošívaná bunda „Snow Bird“
vnější vrstva: 100% 20D nylon, podšívka: 100%
20D nylon, výplň: 100% polyester
2 boční kapsy na zip, kapuce s nastavitelnými
šňůrkami, podšívka a zipy v kontrastní barvě,
elastické manžety na rukávech, módní prošití,
vhodná pro celoroční nošení
XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 60,–/Kč 1540,–
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Uvedené ceny jsou pouze orientační. Konkrétní ceny najdete v aktuálním ceníku.

02.1140 James & 
Nicholson | JN 1140
Pánská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, polstro-
vání: 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 € 72,–/Kč 1850,–

02.1139 James & 
Nicholson | JN 1139
Dámská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, polstro-
vání: 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 € 72,–/Kč 1850,–

02.1138 James & 
Nicholson | JN 1138
Pánská péřová vesta
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, polstro-
vání: 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 € 60,–/Kč 1540,–

02.1137 James & 
Nicholson | JN 1137
Dámská péřová vesta
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, polstro-
vání: 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 € 60,–/Kč 1540,–

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

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
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02.0678
James & Nicholsooooon n || JNN 667878

022.0067677
JJJaamees & Nicchchooolson | JN 6667777777

02.0680
James & Nicholllsos n | JN 680

02.0679 
JaJaJaJaJJ mes & Nicholson | JN 66667999

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

02.0678 James & 
Nicholson | JN 678
Pánská košile popelín s dlouhými 
rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Lehce projmutá, knofl íky tón v tónu,
náprsní kapsa 12x14 cm, zaoblený
lem, sklady na sedle na zadním díle,
easy care úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 16,70/Kč 430,–

02.0677 James & 
Nicholson | JN 677
Dámská halenka popelín s dlou-
hými rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Projmutý střih, knofl íky tón v tónu, 
zaoblený lem, easy care úprava,
sklady na sedle na zadním díle
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 16,70/Kč 430,–

02.0680 James & 
Nicholson | JN 680
Pánská košile popelín s krátkými
rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Lehce projmutá, náprsní kapsa
12x14 cm, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care
úprava
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 15,50/Kč 400,–

02.0679 James & 
Nicholson | JN 679
Dámská halenka popelín s krátký-
mi rukávy
105g/m², 65% polyester, 35%
bavlna
Projmutý střih, zaoblený lem, sklady
na sedle na zadním díle, easy care
úprava
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 15,50/Kč 400,–

new
new

new
new

white

black

carbon

steel

light grey

stone

brown

irish green

lime green

yellow

orange

tomato

red

wine

light pink

light blue

aqua

royal

navy

turquoise
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02.06611
James & NNiNichchololsosonn | | JNJN 666161

0202.0.006666660000
JaJaamememem s s s && & NiNiNiN cchooolsososon nn ||| JNJNJN 6666060606

02.061777 
James & NNNicholson | JNN 6666171

020202.0.00616161616666
JaJamemees s s s && & & NiNichchchchololololsososon n || JNJNJN 66616

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

02.0661 James & 
Nicholson | JN 661
Pánský kardigan s výstřihem do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih do 
V, může se prát v pračce
S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kč 835,–

02.0660 James & 
Nicholson | JN 660
Dámský kardigan s výstřihem
do V
260g/m², 100% česaná bavlna
vyroben z lehké pleteniny, výstřih
do V, lehce vypasovaný, může se
prát v pračce
XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kč 835,–

02.0617 James & 
Nicholson | JN 617
Popelínová kostkovaná košile s
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

02.0616 James & 
Nicholson | JN 616
Popelínová kostkovaná košile s
dlouhým rukávem
100g/m², 100% bavlna
mírně zúžený střih, náprsní kapsa,
vnitřek límce a rukávů v neutrálních
barvách, vyrobena z vysoce kvalitní-
ho materiálu, který se snadno žehlí 
a udržuje
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,–/Kč 925,–

*  tato barva dostupná jen u 02.0616 
(dámská varianta)

black

anthracite 
gmelange

grey heather

forest green

green

camel

dark orange

red

bordeaux

glacier blue

royal

navy

black/white

graphite/white

forest green/
white

green/white

dark orange/
white

dark orange/
blue/white

red/white

bordeaux/white

purple/white*

glacier blue/
white

blue/yellow/
white

royal/white

royal/green/
white

navy/red/white

navy/white

turquoise/white
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20.6130 
Kariban | K6130

20.6131 
Kariban | K6131

20.K500 
Kariban | K500

20.K730 
Kariban | K730

20.K731 
Kariban | K731

20.K732 
Kariban | K732

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

Pánské oblekové sako
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, 100% polyester
taft ová podšívka
Sako se 2 knofl íky, 2 boční kapsy s paspulkami a patkou, 1 
náprsní kapsa, 2 vnitřní kapsy s knofl íkem, 1 kapsa na mobil, 
manžety na rukávech se 4 knofl íky, 2 rozparky na levé straně
jako přístup k zušlechtění
46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

5 1 € 121,50/Kč 3125,–

Dámské sako
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan, 100% polyester 
taft ová podšívka
Sako s 1 knofl íkem, 2 přední kapsy s paspulkou, 2 vnitřní 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 € 94,–/Kč 2420,–

Pánské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzce střižené kalhoty, 2 šikmé kapsy vepředu a 2 kapsy vzadu
s paspulkou a knofl íkem, zip se skrytým háčkem a knofl ík,
pas s poutky na pásek, napůl podšitá přední část, zaoblené
neobšité nohavice pro individuální úpravu délky, francouzské
velikosti, EU velikost přeměřit dle velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

20 1 € 53,–/Kč 1360,–

Dámské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Úzký střih, 2 šikmé kapsy vepředu a 2 šikmé kapsy s paspul-
kou, zip se skrytým háčkem a knofl íkem, elastický pas vzadu 
pro optimální komfort, vnitřní délka nohavic: 30 palců (78cm),
nohavice s neviditelnými lemy
XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 58,–/Kč 1485,–

Tužková sukně
64% polyester, 34% viskóza, 2% elastan
Strečová podšívka pro extra komfort, rozparek a skrytý 
zip vzadu, francouzské velikosti, EU velikost přeměřit dle
velikostní tabulky
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46

20 1  € 59,50/Kč 1530,–

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  € 84,50/Kč 2165,–

new

new

newblack anthracite 
heather navy black anthracite 

heather navy

black

anthracite 
heather

navy

black anthracite 
heather navy black anthracite 

heather navy

black

anthracite 
heather

navy

49

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s &
 V

es
ts

Un
de

rw
ea

r,
Ba

by
 &

 To
w

el
s

Ca
ps

 &
 H

at
s

Po
lo

s
T-

Sh
irt

s
Sh

irt
s,

 B
us

in
es

s 
&

 T
ro

us
er

s
W

or
kw

ea
r &

Sa
fe

ty
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Tr
ad

iti
on



3399.0.0.00252500 0
Preemmieierr || PPRPRRR252 0

393939.0.0.035350 00
PrPrremememieier r || PRPRPRPPPP 35355000

3939999.0. 2220 0
PrPPrPrPP emememmemiiei r | PPRPRPRPP 22222 000

39399.0.032322220 00 00
PrPrPrPrP emememieieer r || PRPPRPR323232000

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

39.0250 
Premier | PR250
Pánská košile popelín „Mulligan“ 
s dlouhými rukávy
100% bavlna
Lehce projmutá, úzký límec, man-
žety s knofl íky, rukávy k vyhrnutí s
knofl íkem a poutkem pro uchycení,
vzor káro, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

39.0350 
Premier | PR350
Dámská halenka popelín „Mulli-
gan“
100% bavlna
Lehce projmutá, úzký límec, man-
žety s knofl íky, rukávy k vyhrnutí s
knofl íkem a poutkem pro uchycení,
vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

39.0220 
Premier | PR220
Pánská košile „Gingham“ dlouhý
rukáv
100% bavlna
Projmutý střih, měkký límec, manže-
ty na rukávech se 2 knofl íky, velmi
malý vzor káro, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

39.0320 
Premier | PR320
Dámská halenka „Gingnam“
dlouhý rukáv
100% bavlna
Projmutý střih, měkký límec, malý
vichy vzor káro, manžety se dvěma 
knofl íky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kč 560,–

white/navy

steel/black

camel/navy

red/navy

white/navy

steel/black

camel/navy

red/navy

black/white

red/white

light blue/white

navy/white

black/white

red/white

light blue/white

navy/white
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111.7717M M 
RuRuRuRuusssssss elle ll | 717177M77

11.7777717F 
Russellll | 717F

111.9.9.994646666MM M MM
RuRuR sss ellllll || 949494949466M6M

11111111111.99999.9.9464646446F 
RuRusssseeeelellllll || 946F

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

11.717M 
Russell | 717M
Pánský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50%
polyakryl CottonBlend™
Kulatý výstřih, elastan v pase a
na manžetách, pleteno ve tvaru,
rychleschnoucí, snadná údržba, 
praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL –
3XL – 4XL

12 1 € 37,–/Kč 955,–

11.717F 
Russell | 717F
Dámský pletený svetr
275g/m², 50% bavlna, 50%
polyakryl CottonBlend™
Kulatý výstřih, elastan v pase a
na manžetách, pleteno ve tvaru,
rychleschnoucí, snadná údržba, 
praní na 40°
XXS – XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 37,–/Kč 955,–

11.946M
Russell | 946M
Elastická košile s dlouhým
rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
pánská elastická košile, perleťové
knofl íčky a límeček s knofl íčkem, na
rukávech jsou manžety s knofl íčky, 
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 33,–/Kč 850,–

11.946F 
Russell | 946F
Elastická košile s 3/4 rukávem
140g/m², 97% bavlna, 3% elastan
dámská vypasovaná elastická košile
s 3/4 rukávem, klasický límeček,
záševky na přední i zadní straně a
náhradní knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL

12 1 € 32,–/Kč 825,–

new new

Fitted Fitted

black

charcoal marl

cranberry marl

denim marl

french navy

black

charcoal marl

cranberry marl

denim marl

french navy

white

black

port

chocolate

white

black

port

chocolate
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11.933323 M 
Russell | 932M2M

11.932F 
Russell | 93332F

11.933M 
Russsss ell | 939333M

11111.933F FFF
Russell | 939 3FFFFFFF

11.95588585 MMM
Russell || 9595958M8M8M8M

11111.9.9.9555665 F F
Russelelele lll ||| || 95956F

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

11.932M Russell | 932M
Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, límeček se
spodními knofl íčky, sedlo se 2 bočními záhyby, 
náprsní kapsa do V, zaoblený lem a náhradní 
knofl íčky, na rukávech jsou nastavitelné manžety
s knofl íčky, lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 28,60/Kč 735,–

11.932F Russell | 932F
Košile Oxford s dlouhým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile s dlouhým rukávem, má klasicky
tvarovaný límeček, zaoblený lem, náhradní kno-
fl íčky a záševky na prsou a zádech, na rukávech 
nastavitelné manžety s knofl íčky, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 27,80/Kč 715,–

11.933M Russell | 933M
Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
pánská košile klasického střihu, má límeček se
spodními knofl íčky, sedlo se 2 bočními záhyby, 
náprsní kapsa do véčka a zaoblený spodní lem,
lze prát na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

12 1 € 26,–/Kč 670,–

11.933F Russell | 933F
Košile Oxford s krátkým rukávem
135g/m², 70% bavlna, 30% oxford polyester
dámská košile klasického střihu, klasicky tvaro-
vaný límeček, zaoblený lem, náhradní knofl íčky a
záševky na prsou a zádech, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

12 1 € 25,20/Kč 650,–

11.958M Russell | 958M
Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
pánská módní nežehlivá košile, vyztužený líme-
ček, manžety na rukávech a náhradní knofl íčky, 
je vyrobena z inovativního materiálu, lze prát
na 40°
S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 46,–/Kč 1180,–

11.956F Russell | 956F
Nežehlivá košile s dlouhým rukávem
120g/m², 100% bavlna
dámská nežehlivá košile, módní zapínání s
dvojitými knofl íčky, protáhlý límeček a náhradní 
knofl íčky, je vyrobena z inovativního materiálu,
který si udržuje svůj tvar, lze prát na 40°
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1 € 45,50/Kč 1170,–

Classic

Classic

Tailored

Tailored

Tailored Tailored

white

black

silver

classic pink

oxford blue

aztec blue

white

black

silver

classic pink

oxford blue

aztec blue

white

black

classic pink

bright sky
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0200 .0838 
JaJaJ mmmees & Nicholsoonnn ||| JNJN 88383

02.0837 
James & Nicholson | JN 837

02..0.0830 
Jameeeeesss & Nicholson | JN 830

0202.00.0829 9
James & Nicholson | JN 82999

0202.0.0866662222
JaJamememes sss & & NiNiiNiNNN choolsosoos n || JNJN 886262

02020202022.0.0.0.0868686868 11
JaJJaJaJamememes s & & NiNiiichchololsosonn | | JNJN 886161

P lyester/Bau

wolle MischgewebePolyester/Cotton 
Polyester/Baum-
Polyester/Baum-

lle Mischgewe
le Mischgewesměs bavlny a 
lyester/Baum/B

olyester/Cotto
olyester/Baum
olyester/Baum
olyester/Baum
olyester/Baum

lyesterue Mischgew
e Mischgew
e Mischgew
e Mischgew
e Mischgew
e Mischgew

Polyester/Bau

wolle MischgewebePolyester/Cotton 
Polyester/Baum-
Polyester/Baum-

bric
lle Mischgewe
le Mischgeweolyester/Baum

olyester/Baum
olyester/Baum
olyester/Baum

lyese Mischgew
e Mischgei ed Fabri
e Mischgew
e Mischgew
e Mischgew
e Mischgew

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,–

02.0830 
James & Nicholson | JN 830
Pánské pracovní
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 3 kno-
fl íčky, materiál udržující svůj tvar, lemovka kolem
krku, možno prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

02.0829 
James & Nicholson | JN 829
Dámské pracovní polo tričko
200g/m², 50% bavlna, 50% polyester
pletené manžety, pletený límeček, léga s 4
knofl íčky, materiál udržující svůj tvar, lemovka
kolem krku, boční rozparky, možno prát na 60° 
a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

02.0862 
James & Nicholson | JN 862
Pánská pracovní vesta z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
stojáček, po celé délce skrytý zip s ochranou
brady a klopou proti větru, elastické soft shellové
vklady na bocích ramenou a rukávech, 2 boční 
kapsy se skrytým zipem, teplá a měkká tkanina 
v melírovaném vzhedu, snadná na údržbu,
vnější strana v pleteném vzhledu, vnitřní strana
načechraná
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL
– 6XL

30 1 € 48,–/Kč 1230,–

02.0861 
James & Nicholson | JN 861
Dámská pracovní vesta z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
lehce zúžený střih, stojáček, po celé délce skrytý 
zip s ochranou brady a klopou proti větru, elas-
tické 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 € 48,–/Kč 1230,–
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02.0860 James & 
Nicholson | JN 860

02.0859 James & 
Nicholson | JN 859

02.0870 James & 
Nicholson | JN 870

02.0869 James & 
Nicholson | JN 869

02.0858 James & 
Nicholson | JN 858

02.0857 James & 
Nicholson | JN 857

02.0872 James & 
Nicholson | JN 872

02.0848 James & 
Nicholson | JN 848

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

Pánské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
pružý lem s elastanem, lemovka 
kolem krku, kontrastní vklady po
stranách a na ramenou, lemovka 
v přední části ramene, lze prát na
60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 14,30/Kč 370,–

Dámské pracovní tričko
160g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
lehce zúžený střih, pružý lem s
elastanem, lemovka kolem krku,
kontrastní vklady po stranách a na 
ramenou, lemovka v přední části 
ramene, lze prát na 60° a sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 14,30/Kč 370,–

Pánská pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
načechraná vnitřní strana, kon-
trastní vklady po stranách a na 
ramenou, lemovka v přední části
ramenou, žebrované manžety s 
elastanem na rukávech a v pase, 2
boční kapsy se skrytým zipem, lze 
prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

30 5 € 37,–/Kč 955,–

Dámská pracovní mikina
290g/m², 70% bavlna, 30%
polyester
lehce vypasovaný střih, nače-
chraná vnitřní strana, kontrastní 
vklady po stranách a na ramenou,
lemovka v přední části ramenou,
žebrované manžety s elastanem na
rukávech a v pase, 2 boční kapsy
se skrytým zipem, lze prát na 60° 
a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

30 5 € 37,–/Kč 955,–

Pánské pracovní polo
200g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
pletené manžety a límeček,
kontrastní vklady po stranách a na
ramenou, lemovka v přední části
ramene, límeček s kontrastními
proužky, lemovka kolem krku, léga 
s 3 knofl íčky, lze prát na 60° a 
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL – 5XL – 6XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

Dámské pracovní polo
200g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
lehce zúžený střih, pletené manže-
ty a límeček, kontrastní vklady po
stranách a na ramenou, lemovka 
v přední části ramene, límeček s
kontrastními proužky, lemovka 
kolem krku, léga s 4 knofl íčky, lze 
prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL
– 4XL

50 10 € 20,–/Kč 515,–

Pracovní bermudy
250g/m², 97% bavlna, 3%
elastane
lehké elastické plátno, pohodlné
nošení díky elastanu a ergonomic-
kému střihu, odolné trojité prošití, 
elastický pás s poutky, kapsa na
metr, kapsy na nářadí, držáky na
pera a kapsa na mobil, skryté zipy
a knofl íky, lze prát na 60° a sušit
v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60 – 62

20 1 € 43,–/Kč 1110,–

Pracovní kalhoty s laclem
250g/m², 97% bavlna, 3%
elastan
ehké elastické plátno, pohodlné
nošení díky elastanu a ergonomic-
kému střihu, odolné trojité prošití, 
lacl s nastavitelnými elastickými
šlemi, kapsa na metr, kapsy na
nářadí, držáky na pera, kapsa na
mobil a velká kapsa na zip na lac-
lu, refl exní prvky na přední i zadní 
straně, skryté zipy a knofl íky, lze
prát na 60° a sušit v sušičce
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
– 56 – 58 – 60 – 62

20 1 € 72,–/Kč 1845,–

new

white/royal

black/lime green

brown/stone
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02.0868 James & 
Nicholson | JN 868

02.0850 James & 
Nicholson | JN 850

02.0854 James & 
Nicholson | JN 854

02.0852 James & 
Nicholson | JN 852

02.0847 James & 
Nicholson | JN 847

02.0849 James & 
Nicholson | JN 849

02.0853 James & 
Nicholson | JN 853

02.0851 James & 
Nicholson | JN 851

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Zimní soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

Winter Soft shell
Winter Soft shell
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel
Winter Soft shel

S mmer Soft shell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

mer Softshe
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

Sommer Soft shell
Summer Soft shell
Sommer Soft shell
Sommer Soft shell

letní soft she
ommer Soft she

mmer Soft sheoft s
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she
ommer Soft she

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff t FabrFabr
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

leichter Jackenstoff 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstoff 
leichter Jackenstoff Fabrr
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff
eichter Jackenstoff

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

Pracovní halfzip mikina
290g/m², 70% bavlna, 30% polyester
načechraná vnitřní strana, kontrastní vklady
po stranách a na ramenou, lemovka v přední 
části ramenou, žebrované manžety s elasta-
nem na rukávech a v pase, lze prát na 60° a
sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

30 5 € 34,–/Kč 875,–

Pracovní vesta
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, stojáček s
jemnýn fl eecem uvnitř, po celé délce skrytý
zip s ochranou brady a klopou proti větru,
ergonomicky střižené rukávy, boční kapsy na 
zip, náprsní kapsa na suchý zip, vnitřní kapsa,
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na ruká-
vech a na zadní straně, skryté zipy a knofl íky,
lze prát na 60° a sušit v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 50,50/Kč 1295,–

Pracovní soft shellová prošívaná vesta
vnější vrstva: 100% polyester, výplň: 100%
polyester, podšívka: 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček s jemnýn fl eecem uvnitř,
po celé délce skrytý zip s ochranou brady a
klopou proti větru, prodloužená záda, boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa, 
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na přední 
i zadní straně, zip pro snadný potisk a výšiv-
ku, skryté zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 72,–/Kč 1850,–

Pracovní soft shellová vesta
320g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček, ergonomicky střižené 
rukávy, prodloužená záda, po celé délce 
skrytý zip s ochranou brady a klopou proti 
větru, boční kapsy na zip, náprsní kapsa,
vnitřní kapsa, kapsa na mobil uvnitř, refl exní 
prvky na rukávech a na zadní straně, skryté 
zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 60,–/Kč 1540,–

Pracovní kalhoty
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, odolné
trojité prošití, elastický pás s poutky, kapsa na 
metr, kapsy na nářadí, držáky na pera a kapsa
na mobil, refl exní prvky na přední i zadní 
straně, skryté zipy a knofl íky, lze prát na 60°
a sušit v sušičce
25 – 26 – 27 – 28 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50
– 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62

20 1 € 62,50/Kč 1600,–

Pracovní bunda
250g/m², 97% bavlna, 3% elastan
lehké elastické plátno, pohodlné nošení díky
elastanu a ergonomickému střihu, stojáček s
jemnýn fl eecem uvnitř, po celé délce skrytý
zip s ochranou brady a klopou proti větru,
ergonomicky střižené rukávy, boční kapsy 
na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa, náprsní 
kapsa na suchý zip, kapsa na mobil uvnitř, 
refl exní prvky na rukávech a na zadní straně,
skryté zipy a knofl íky, lze prát na 60° a sušit 
v sušičce
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 69,50/Kč 1785,–

Pracovní soft shellová prošívaná bunda
podšívka: 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček s jemnýn fl eecem uvnitř,
po celé délce skrytý zip s ochranou brady a
klopou proti větru, prodloužená záda, boční 
kapsy na zip, náprsní kapsa, vnitřní kapsa, 
kapsa na mobil uvnitř, refl exní prvky na ruká-
vech a na zadní straně, zip pro snadný potisk
a výšivku, zakryté zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

10 1 € 96,–/Kč 2465,–

Pracovní soft shellová bunda
320g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (2.000mm vodního
sloupce), prodyšná a propustná pro vodní 
páry (2.000g/m² za 24h), odolný a robustní 
soft shell, stojáček, ergonomicky střižené 
rukávy, prodloužená záda, po celé délce 
skrytý zip s ochranou brady a klopou proti 
větru, boční kapsy na zip, náprsní kapsa,
vnitřní kapsa, kapsa na mobil uvnitř, refl exní 
prvky na rukávech a na zadní straně, zakryté
zipy a knofl íky
XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL –
5XL – 6XL

20 1 € 81,50/Kč 2095,–

55

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
O

ut
do

or
Fl

ee
ce

Ja
ck

et
s &

 V
es

ts
Sh

irt
s, 

Bu
sin

es
s

& 
Tr

ou
se

rs
Ca

ps
 &

 H
at

s
Po

lo
s

T-
Sh

irt
s

W
or

kw
ea

r &
 

Sa
fe

ty
Un

de
rw

ea
r, 

Ba
by

 &
 To

w
el

s
Ba

gs
, U

m
br

el
la

s 
&

 A
cc

es
so

rie
s

Tr
ad

iti
on



39399.0.015151 0 0 
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39.0158
Premier | PR158

30.340X 
Result Work-Guard | R340X

30.348X 
Result Work-Guard | R348X

30.349F 
Result Work-Guard | R349F

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 300,–

39.0158 
Premier | PR158
Dlouhá zástěra do pasu „Colours“
195g/m², 65% polyester, 35% 
bavlna
se šňůrkou na zavázání, šňůrka 90
cm, zástěra má v přední části kla-
sickou kapsu s kapsou na propisku,
délka zástěry 80 cm, šířka 90 cm,
lze prát na 60°, průmyslové mytí 
85°
onesize

72 6 € 12,80/Kč 330,–

Pracovní boty Defence
svrchní vrstva: kůže, mezipodešev: ocelové stélky, podrážka:
polyurethan, špice: ocel
ocelová špice, ocelová mezipodešev, černá podšívka ze síťo-
viny uvnitř kotníku, polstrovaný jazyk, absorpce energie paty,
polyuretanová podrážka, voděodolná kůže, SRC protiskluzná
podrážka, odolnost proti oleji, oranžovo-černé tkaničky + ná-
hradní sada v oranžovo-černé, splňují normu EN 20345:2011
S1P SRC
6_(40) – 7_(41) – 8_(42) – 9_(43) – 10_(44.5) – 11_(46) –
12_(47) – 13_(48)

8 1  € 35,–/Kč 900,–

Lehké pracovní tenisky
svrchní vrstva: polyuretan a odolná síťovina, mezipodešev:
kompozitní, podrážka: guma (EVA), špice: kompozitní z 
polykarbonátu
polykarbonátová kompozitní špička, kompozitní mezipode-
šev pro ochranu chodidla, lehký sportovní design, prodyšné, 
polstrovaný jazyk, gumová podrážka (EVA), SRC protisk-
luzná 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
7_(41) – 8_(42) – 9_(43) – 10_(44.5) – 11_(46) – 12_(47)

8 1  € 62,–/Kč 1590,–

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 tka-
ničky a náhradní sady v růžovo-černé a růžovo-šedé, splňují 
normu EN 20345:2011 S1P SRC
3_(36) – 4_(37) – 5_(38) – 6_(39) – 6.5_(40) – 7_(41)
– 8_(42)

8 1 € 60,–/Kč 1540,–
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71.0010 
Babybugz | BZ10

71.00333
Babybugz | BZ33

71.0032
Babybugz | BZ32

25.8903 
SOL'S | Island 30

25.9000 
SOL'S | Island 50

25.9001 
SOL'S | Island 70

25.9002 
SOL'S | Island 100

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

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

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

Dětské body
200g/m², 100% česaná bavlna, heather grey: 85% bavlna,
15% polyester, interlock 
Měkký a elastický materiál, překrývající se kulatý výstřih,
lemování na výstřihu, rukávech a nožičkách, tři druky tón v
tónu v rozkroku
0-3, 3-6, 6-12, 12-18

50 5 € 9,10/Kč 235,–

Dětské kalhoty na jogging
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester, heather grey: 84% 
bavlna, 16% polyester
Ležérní harémový střih, naznačená šňůrka v pase, široký a 
měkký elastický žebrovaný pas, Tear-Off  Label, extra dlouhé
žebrované manžety na koncích nohavic („roste s dítětem“),
žádné švy na přední a zadní straně, uvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5  € 11,70/Kč 300,–

Dětská mikina s kapucí
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester, heather grey: 84% 
bavlna, 16% polyester
Flatlock švy, 3dílná kapuce, naznačené manžety, pásek kolem 
krku vzor rybí kost přírodní barva, Tear-Off  Label, zušlechtěná
vložka za krkem, klokaní kapsy, rovný lem s bočními rozparky
a prodlouženými zády, uvnitř drsněno
6-12, 12-18, 18-24, 2-3

20 5  € 15,70/Kč 405,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 30x50 cm, lze 
prát na 60°
onesize

200 25 € 3,20/Kč 83,–

Ručník na ruce
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 50x100 cm,
lze prát na 60°
onesize

50 10 € 7,55/Kč 194,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 70x140 cm, 
lze prát na 60°
onesize

20 10 € 14,60/Kč 375,–

Ručník
400g/m², 100% bavlna
tkaná hladká bordura, rozměry: 100x150 cm, 
lze prát na 60°
onesize

20 5 € 21,80/Kč 560,–

new
brand

new
brand

white

black

natural

mocha

camoufl age
ggreen

fuchsia

cobalt blue

black

heather grey 
gmelange

bubble gum pink

nautical navy

black

heather grey 
gmelange

bubble gum pink

nautical navy

white black dark grey rope bottle green lime lemon orange red royal blue french navy turquoise
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33.0005 
Atlantis | Liberty Sandwich

33.2080 
Atlantis | Snap Back

33.5020 
Atlantis | Phase

33.0061 
Atlantis | Flash

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

33.0005 
Atlantis | Liberty 
Sandwich
6 panelová „Sandwich“ kšiltovka
100% broušená bavlna
6 panelová sandwich kšiltovka 
má větrací otvory a nastavitelné
zapínání na kovovou sponu, na
kšiltu jsou ozdobné linky a lem v
kontrastní barvě
onesize

200 50 € 4,90/Kč 126,–

33.2080 
Atlantis | Snap Back
6 panelová kšiltovka
100% akryl, vnitřní lem: 65%
polyester, 35% bavlna
zpevněný přední panel, plochý kšilt
6x prošitý, obšívané otvory, zapínání 
na suchý zip
onesize

144 24 € 6,45/Kč 166,–

33.5020 
Atlantis | Phase
Kšiltovka s 6 panely
120g/m², 55% polyester, 45%
umělé hedvábí
Spodní strana kšiltu v kontrastní 
barvě, strukturovaný přední seg-
ment, předem ohnutý kšilt, nálepka
na kšiltu, PVC zapínání, 8 švů na
kšiltu, bavlněné potítko
onesize

144 24 € 9,70/Kč 250,–

33.0061 
Atlantis | Flash
Elastická čepice
95% bavlna, 5% spandex
delší elastická čepice z lehkého
materiálu
onesize

144 24 € 7,90/Kč 205,–

white/white

white/navy

black/black

black/red

black/white

black grey/
black

grey/white

light grey/
white

grey/navy

natural/navy/
natural

khaki/khaki

khaki/navy

olive/natural

green/white

yellow/navy/
yyellow

orange/
gorange

red/navy/red

red/white

burgundy/
natural

pink/white

light blue/
white

royal/white

navy/navy

navy/white

white

white/black

black

black/grey

black/red

grey

green

red

burgundy

royal

navy

navy/red

dark grey light grey burgundy royal navy white black green orange royal navy

58

Ca
ps

 &
 H

at
s



03.6221 
Myrtle Beach | MB 6221

03.0024 
Myrtle Beach | MB 24

03.00070700
MyMyrtle Beachch || MB 700

03.61188
Myrtle BBeeaachch || MMB B 61611818

htlosseamlessl slbezešvýhseamlessseamlessnahtlosnahtlosnahtlosnahtlos

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

03.6221 Myrtle 
Beach | MB 6221
Bezešvá kšiltovka
100% polyester
2 obšité průduchy v přední části, la-
minovaný čelní panel, 6 ozdobných
švů na kšiltu, perfektní tvar díky 
elastickému potítku, zadní strana
úplně uzavřená, prodyšný 3D mesh
materiál, bezešvá předtvarovaná
oblast hlavy
S/M – L/XL

144 12 € 23,10/Kč 595,–

03.0024 Myrtle 
Beach | MB 24
6 panelová „Sadních“ kšiltovka
100% těžká broušená bavlna
6 panelová kšiltovka v mnoha
různých barevných provedeních, 6
vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, 
laminované přední panely, v zadní 
části sponu s mosaznou přezkou
onesize

144 24 € 5,40/Kč 139,–

03.0070 Myrtle 
Beach | MB 70
5 panelová síťovaná kšiltovka
100% polyester
5 panelová síťovaná kšiltovka v
mnoha barevných provedeních,
nastavitelné plastové zapínání, 6
ozdobně šitých linek
onesize

144 24 € 4,20/Kč 108,–

03.6118 Myrtle 
Beach | MB 6118
Broušená 6 panelová kšiltovka
100% bavlna
broušená 6 panelová kšiltovka, má 6
vyšívaných větracích otvorů, 6 linek, 
vnitřní polstrování a Velcro zip
onesize

144 24 € 4,80/Kč 123,–

new

white black graphite red navy

white/navy

black/bei-
gge/black

black/light 
g ygrey

black/
gorange

black/red

black/lime 
ggreen

dark grey/
white

graphite/
g g ylight grey

light grey/
black

light grey/
g g yblack/light grey

beige/
y gnavy/beige

olive/beige

fern green/
white

lime green/
white

sun yellow/
white

gold yel-
ylow/navy

orange/
white

pink/white

grenadine/
white

red/white

light pink/
white

light blue/
white

pacifi c/
white

royal/white

navy/
g ybeige/navy

navy/red/
ynavy

navy/red

navy/white

white

white/black

white/graphite

white/
g g ylight grey

white/
gdark green

white/
gfern green

white/neon
ggreen

white/neon
yyellow

white/sun 
yyellow

white/
gneon orange

white/
ggrenadine

white/red

white/
g yburgundy

white/magenta

white/
pneon pink

white/baby 
ppink

white/lilac

white/light blue

white/pacifi c

white/
yroyal

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

black

grey

beige

brown

dark green

fern green

green

yellow

sun yellow

orange

pink

red

burgundy

rose

mauve

light blue

carbon

royal

navy

turquoise
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33.4060 
Atlantis | Harlem

03.7300 
Myrtle Beach | MB 7300

33.0007 
Atlantis | Wind

33.5040 
Atlantis | Freedom Windstopper

antistatisch
antistatické
antistatisch
antistatisch
antistatischntistatischntistatischntistatisch

neue längere Form
eue längere Form
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.

33.4060 
Atlantis | Harlem
Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
ohrnutý okraj z 2x2 žebrového
úpletu, antistatická úprava, lehká
měkká pletenina
onesize

144 24 € 12,–/Kč 310,–

03.7300 Myrtle 
Beach | MB 7300
Zimní šátek-návlek
100% polyester
nákrčník z elastického, tvar zacho-
vávajícího jersey, refl exní proužky,
teplá fl eece vložka
onesize

150 5 € 4,60/Kč 118,–

33.0007 
Atlantis | Wind
Pletená čepice
68g, 100% akryl
pletená čepice s širokou manžetou
onesize

200 50 € 3,40/Kč 87,–

33.5040 
Atlantis | Freedom 
Windstopper
Nákrčník bandana
152g/m², 100% polyester
Proti větru, velikost: 25x63cm
onesize

144 24 € 17,60/Kč 455,–

new

black green orange red navy

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

white

black/grey

black

light grey

grey

beige

brown

green

olive

green fl uo

yellow fl uo

mustard

orange

red

burgundy

fuchsia fl uo

light blue

royal

navy

navy/red black grey navy
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46.4783 
Fare | 4783

46.5415 
Fare | 5415

46.5460 
Fare | 5460

02.0950 
James & Nicholson | JN 950

farbige Fiberglas-

schienen innencoloured Fibreglass 
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-

i nebigearbige Fiberglas
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas

sklolaminát
chienen inne
chienen inne
hienen inne
hienen inne
hienen inne
hienen inne

umgekehrter Öff nungs- 

und Schließmechanismusmgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nung

closing mechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanekehmgekehrter Öff nungs

mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs
mgekehrter Öff nungs

nd Schließmechanismu
nd Schließmechanismu

d Schließmechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism
d Schließmechanism

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

46.4783 Fare | 4784783
Středně velký deštník
530g, polyester
automatická funkce pro rychlé 
otevření, vyroben z materiálu, který 
je odolný vůči větru, pružná sklola-
minátová žebra, Soft -Touch rukojeť s
barevnými kroužky a integrovaným
tlačítkem na otevírání, průměr 112
cm, délka zavřeného deštníku 90 cm
onesize

24 1 € 18,70/Kč 480,–

46.5415 Fare | 5415
Skládací deštník dvojí automatika
Polyester pongé
Obrácený otevírací a zavírací me-
chanismus, windproff  systém, auto-
matické otevírání/zavírání, 58cm/8
dílů, 3dílná konstrukce s černou 
ocelovou holí, soft  touch držátko s 
integrovaným tlačítkem otevírání a
možností umístění reklamy, černé
umělohmotné špičky, pouzdro s
drukem, cca 105 cm, zavřený cca
31,5 cm dlouhý
onesize

24 1 € 18,–/Kč 465,–

46.5460 Fare | 54460
Malý deštník
339g, pongee polyester
automatické otevírání, vyroben
z materiálu, který je odolný vůči
větru, měkká Soft -Touch rukojeť ve
stejném tónu se stříbrným tlačítkem
na otevírání, dá se složit do malého
obalu s elastickým poutkem a
černým lemováním, průměr 97 cm, 
délka zavřeného deštníku 29 cm
onesize

24 1 € 15,–/Kč 385,–

02.0950 James & 
Nicholson | JN 950
Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, mik-
rofl eece
multifunkční fl eecová deka, rozmě-
ry: 130x170 cm
onesize

20 1 € 12,40/Kč 320,–

new

anthracite/
ppetrol

anthracite/
ynavyanthracite/white

anthracite/grey

anthracite/lime

anthracite/
yyellow

anthracite/
gorange

anthracite/red anthracite/
euroblue white black grey red navy

light bluelight greenwhite

black

grey

light grey

lime

yellow

orange

red

magenta

purple

lilac

euroblue

navy

petrol

mint

off  white

black

dark grey

silver

brown

dark green

lime green

camel

orange

red

burgundy

royal

navy

turquoise
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50.0101 
Westford Mill | W101

50.0110 
Westford Mill | W110

47.3939 
Halfar | 1803939

26.7060 
SOL'S | Urban

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

Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s uchem přes rameno, ucho dlouhé 67cm, objem: 10
litrů, rozměry: 38x42cm
onesize

250 25 € 2,05/Kč 52,–

Bavlněný gymsac
140g/m², 100% bavlna
šňůrka, velikost: 37x46cm, objem: 12l
onesize

150 25 € 3,10/Kč 80,–

Nákupní taška BASKET
600D polyester
taška s hliníkovým rámem a zipem, vpředu kapsy, skládací, rozměry:
45x25/45x25 cm
onesize

10 1 € 19,50/Kč 500,–

Sportovní vak
210T polyester
vyztužené přední rohy a dá se stáhnout pomocí šňůrek, rozměry: 
34, 5x45 cm
onesize

100 5 € 1,65/Kč 43,–

black anthracite light green orange

red royal blue navy teal

whihiitetetetete

black
graphite grey

purpurpurpurp re ge ge ge greyreyreyreyy

ligliligligligligligghhththt ht ht t gregregregreregreregreeeyyyyyyyyyyy

caramel

chestnut

chocolate

olive green

bottle green

kelly green

emerald
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apple green

lime green

mint
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coral
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bright red
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true pink
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51.X520 
Quadra | QX520

51.D610 
Quadra | QD610

52.0616 
BagBase | BG616

52.0150 
BagBase | BG150

52.0125 
BagBase | BG125

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

51.X520 
Quadra | QX520
Batoh
600D/600D Rip-stop polyester
kombinace s voštinovým vzhledem
Pro notebooky do max. 15,6,
místo pro pitný vak, odnímatelná
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, ergono-
mická prodyšná polstrovaná záda z
mesh, vyměnitelné přívěsky na zip,
polstrované nastavitelné popruhy, 
nastavitelný hrudní a bederní pás,
ucho, rozměry: 31x48x20cm,
objem: 20l
onesize

20 1 € 48,50/Kč 1250,–

51.D610 
Quadra | QD610
Vintage taška
Praný canvas
Hlavní přihrádka na zip, polstrované
dno, rip strip zip, nastavitelný
popruh, rozměry: 40x30x12cm,
zipy: 14l
onesize

25 1 € 29,90/Kč 765,–

Batoh
300D polyester
TearAway Label, hlavní přihrádka se zipem, přední přihrádka se 
zipem, boční kapsy, polstrovaná záda, polstrované nastavitel-
né popruhy, tkaná ucha, rozměry: 27x37x15cm, objem: 16l
onesize

20 1 € 16,35/Kč 420,–

Taška
210D polyester
TearAway Label, velmi lehká a odolná proti opotřebení, 
nepromokavý materiál, kombinace přihrádka ke složení/
vnitřní kapsa, hlavní přihrádka se zipem, tkaná ucha, rozměry:
50x30x26cm, objem: 32l
onesize

100 1  € 6,55/Kč 168,–

Original Fashion batoh
600D polyester
TearAway Label, přední přihrádka se zipem, polstrovaná 
záda, polstrované nastavitelné popruhy, ucho, rozměry: 
31x42x21cm, objem: 18l
onesize

40 1  € 12,85/Kč 330,–
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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.


