Premium
164

Důraz na každý detail
Exkluzivní řada Premium® oslní svou kvalitou a precizním provedením. Ušlechtilé
materiály, propracované detaily a inspirace světovými trendy se zhmotňují do produktů,
které nadchnou i ty nejnáročnější zákazníky. Kolekce Premium® zdůrazní
sebevědomí a eleganci, projeví sounáležitost s firmou nebo klubem a propojí srdce
nositele se značkou.
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Charakteristické

VLASTNOSTI
PRODYŠNOST
Merino vlna je jedním z nejvíce prodyšných
vláken.
Vlněná vlákna mohou absorbovat velké
BREATHABLEmnožství
vlhkosti a odvádět ji pryč.
TERMOREGULACE
Na rozdíl od syntetických materiálů je merino
vlna
aktivním vláknem, které reaguje na změny
tělesné
REGULATION
teploty. Udržuje tak teplo, když je chladno a
ODOLNOST VŮČI ZÁPACHU
naopak.
Díky absorpci vlhkosti zanechává méně potu
na
těle a působí antibakteriálně. Oděv tak
zůstává
ODOR RESISTANT
dlouhodobě svěží a příjemný.
PŘIROZENÁ ELASTICITA
Jednotlivá vlákna vlny fungují jako pružinka,
která
se automaticky vrátí do svého původního tvaru
ELASTANE a produkt je tak přirozeně odolný proti
mačkání.
PŘÍJEMNÁ PŘI NOŠENÍ
Vlákna z merino vlny jsou mimořádně jemná
a flexibilní při ohybu. Díky tomu je vlna merino
velmi
GENTLE příjemná na omak a šetrná k pokožce.

MERINO
Vlna merino je známá po celém světě svou měkkostí, pevností a všestrannými výhodami. Zásadním
argumentem vypovídajícím o kvalitě této vlny je vysoká jemnost vlákna menší než 18 mikronů. Její
využití v oblasti textilní výroby sahá od luxusní módy až po vysoce funkční oděvy.
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100% přírodní vlna je získávána ze šlechtěných ovcí merino chovaných v přirozených podmínkách.
Mezi největší současné světové producenty patří Austrálie, Nový Zéland a Argentina. Každoročně
ovce produkují nová rouna a vlna je tak zcela obnovitelným zdrojem vlákna. Veškeré produkty jsou
biologicky rozložitelné a uvolňují cenné živiny zpět do půdy.

JAK O NÍ PEČOVAT?
Oděvy lze prát v pračce na max. 40°C, což poskytuje bezstarostnou údržbu. Vždy se však
doporučuje prát je
naruby, s podobnými odstíny. Pro zachování vzhledu se při sušení vyvarujte přímému
slunečnímu záření a teplu
a v případě potřeby žehlete na střední teplotu, vždy za použití páry. Pro odstranění jemného
zápachu stačí
ponechat krátce na čerstvém vzduchu.

I
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MERINO RISE 157

GENTS

tričko pánské
DUO

Single Jersey, 100 % merino vlna,
17,5 µm, machine wash
190 g/m2, S - 3XL
extra jemná merino vlna
nemačkavý a vysoce prodyšný materiál
termoregulační a antibakteriální vlastnosti
schopnost odvodu vlhkosti a absorpce zápachu
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového
materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
doporučeno sušit ve vodorovné poloze
12

01

tričko dámské
Single Jersey, 100 % merino vlna,
17,5 µm, machine wash
190 g/m2, XS -2XL
extra jemná merino vlna
nemačkavý a vysoce prodyšný materiál
termoregulační a antibakteriální vlastnosti
schopnost odvodu vlhkosti a absorpce zápachu
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z vrchového materiálu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou z vrchového
materiálu
zpevnění ramenních švů páskou
krátké přiléhavé rukávy
doporučeno sušit ve vodorovné poloze
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01

REGULATION

ODOR RESISTANT

21

MERINO RISE 158

12

MERINO

LADIES

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

21
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EXCLUSIVE 153

NEW COLOUR

tričko pánské
GENTS

Single Jersey, 100 % SUPIMA® bavlna
160 g/m2, S - 3XL

DUO

nejexkluzivnější bavlna SUPIMA®
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna saténovou páskou
v barvě 01
zpevnění ramenních švů páskou
00 A4 83

01

02

93 A3

71

EXCLUSIVE 154
tričko dámské

NEW COLOUR

LADIES

Single Jersey, 100 % SUPIMA® bavlna
160 g/m2, XS - 2XL

DUO

nejexkluzivnější bavlna SUPIMA®
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 % elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna saténovou páskou
v barvě 01
rukávy kratší délky
00 A4 83

01

02

93 A3

71

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní
oddělení.

NEW COLOUR

170

171

ACTION 150

GENTS

tričko pánské
DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, S - 2XL

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 %
elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dekorativní prošití
00 83

01

02

72

93

70

85

71

86

ACTION 152

LADIES

tričko dámské

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
180 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 %
elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
krátké přiléhavé rukávy
dekorativní prošití
00 83

172

01

02

72

93

70

85

71

ELASTANE

86

173

BRAVE 155

GENTS

triko pánské
DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
160 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 %
elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
00 83

01

02

93

71

BRAVE 156
triko dámské

DUO

Single Jersey,
95 % bavlna, 5 % elastan
160 g/m2, XS - 2XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
hlubší kulatý výstřih
úzký lem průkrčníku z žebrového úpletu 1:1 s 5 %
elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy
00 83

174

01

02

LADIES

93

ELASTANE

71

175

FLASH 260

GENTS

košile pánská
DUO

Plátnová vazba,
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo a záševky na zadním dílu
dvoudílný košilový límec
vyztužené špičky límce
přední kraje začištěny légou
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní
navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

27

FLASH 261
košile dámská
Plátnová vazba,
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
jemný strečový materiál
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo na zadním dílu
pasové a prsní záševky
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní
navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

27

LADIES

DUO

ELASTANE

DYNAMIC 262

GENTS

košile pánská
DUO

Plátnová vazba,
60 % bavlna, 40 % polyester, slim fit
105 g/m2, S - 2XL
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo a záševky na zadním dílu
dvoudílný košilový límec
vyztužené špičky límce
přední kraje začištěny légou
dlouhé rukávy s šikmou manžetou na 1 knoflíček
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (2 náhradní
navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

01

82

27

DYNAMIC 263
košile dámská
Plátnová vazba,
73 % bavlna, 24 % polyamid, 3 % elastan
110 g/m2, S - 2XL
projmutý střih s bočními švy
dvojité sedlo na zadním dílu
pasové a prsní záševky
dvoudílný košilový límec
přední kraje začištěny légou
dlouhé rukávy s šikmou manžetou na 2 knoflíčky
perleťové knoflíčky v barvě materiálu (1 náhradní
navíc)
tvarovaný dolní kraj
00

178

01

82

LADIES

DUO

ELASTANE

27

179

COLLAR UP 256

NEW COLOUR

polokošile pánská
GENTS

Pique, 100 % bavlna
215 g/m2, S - 3XL

DUO

střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku a lemy rukávů s kontrastními pruhy
léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech a spodní léga s kontrastní
páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00 00 00 00 00 00 00 0077 93 83 8377 A4 44
7101
0086
86
83 A3 8583 83
83
77 83
44 00
86 83
83
83 83 8383

COLLAR UP 257
polokošile dámská
Pique, 100 % bavlna
215 g/m2, XS - 2XL

NEW COLOUR

LADIES

DUO

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku a lemy rukávů s kontrastními pruhy
úzká léga s 4 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech a spodní léga s kontrastní
páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00 00 00 00 00 00 00 0077 93 83 8377 A4 44
7101
0086
86
83 A3 8583 83
83
77 83
44 00
86 83
83
83 83 8383

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní
oddělení.

NEW COLOUR

180

181

DRESS UP 271

LADIES

šaty dámské
Pique, 100 % bavlna
215 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku a lemy rukávů s kontrastními pruhy
úzká léga s 4 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech a spodní léga s kontrastní
páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
9300 00 71
0077 01
83
77

00

83

8383

CONTRAST STRIPE LS 258
polokošile pánská

GENTS

ELASTANE

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL
strečový materiál udržující stálost tvaru
střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem
z žebrového úpletu 1:1
spodní část límečku v kontrastní barvě
(vyjma barvy 00)
léga s 2 knoflíčky v barvě materiálu
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
dlouhé rukávy zakončené manžetou na zapínání
00 86* 00 0077 12 01 71
7786 77
86 86
77
77/71 77/71 00/71 00/71 00/77

83

* Materiálové složení se může lišit: barva 12 ve složení: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 %
elastan

182

183

PERFECTION PLAIN 251

GENTS

polokošile pánská
DUO

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 3XL

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s kontrastním proužkem z žebrového
úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00 00* 00 00 00 00 0001 12 01 02 93 70 71
01

00

00

00

00

00

00

PERFECTION PLAIN 253
polokošile dámská

LADIES

DUO

Pique, 95 % bavlna, 5 % elastan
200 g/m2, S - 2XL

ELASTANE

strečový materiál udržující stálost tvaru
přiléhavý střih s bočními švy
límeček a lemy rukávů s kontrastním proužkem z žebrového
úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
00 00* 00 00 00 00 0001 12 01 02 93 70 71
01

00

00

00

00

00

00

* Materiálové složení se může lišit: barva 12 ve složení: 80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 %
elastan

184

185

GRAND 259

NEW COLOUR

polokošile pánská
GENTS

Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna
160 g/m2, S - 3XL

DUO

střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem
z žebrového úpletu 1:1
léga s 3 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
bavlna zušlechtěna mercerací
00 A4 00 02 A3 0201 83 01 71 83 71
01

83

00

71

83

02

GRAND 269
polokošile dámská
Single Jersey, 100 % mercerovaná bavlna
160 g/m2, XS - 2XL

NEW COLOUR

LADIES

DUO

lehce vypasovaný střih s bočními švy
límeček s kontrastním proužkem
z žebrového úpletu 1:1
úzká léga s 5 knoflíčky v barvě materiálu
rozparky v bočních švech s kontrastní páskou
vnitřní průkrčník začištěn kontrastní páskou
zpevnění ramenních švů páskou
bavlna zušlechtěna mercerací
00 A4 00 02 A3 0201 83 01 71 83 71
01

83

00

71

83

02

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní
oddělení.

NEW COLOUR

186

187

BOMBER 453

GENTS

mikina pánská
DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana
nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, S - 3XL
rovný střih s bočními díly
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
límec ve stylu “bomber” z žebrového úpletu 2:2 s 5 %
elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
kapsy v členících švech se skrytým zipem
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 %
elastanu
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

BOMBER 454
mikina dámská

LADIES

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, XS - 2XL
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
límec ve stylu “bomber” z žebrového úpletu 2:2 s 5 %
elastanu
vnitřní část průkrčníku začištěna páskou
kapsy v členících švech se skrytým zipem
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 %
elastanu
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

* Materiálové složení se může lišit: barva 12 ve složení: 85 % bavlna, 15 %
viskóza

188

189

VOYAGE 452

GENTS

mikina pánská
DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana
nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, S - 3XL
rovný střih s bočními švy
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní průkrčník začištěn páskou
raglánové rukávy s ozdobným prošitím
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 %
elastanu
kontrastní prvky
vnitřní strana nepočesaná
12* 01

02

07

VOYAGE 451
mikina dámská

LADIES

DUO

Výplňková pletenina, vnitřní strana nepočesaná,
100 % bavlna
320 g/m2, XS - 2XL
lehce vypasovaný střih s bočními švy
celopropínací kovový zip
táhlo zipu s gravírovaným logem
kapuce s podšívkou, na stažení šňůrkou
vnitřní průkrčník začištěn páskou
raglánové rukávy s ozdobným prošitím
nakládané kapsy ve stylu klokanky
dolní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu 2:2 s 5 %
elastanu
kontrastní prvky
vnitřní strana nepočesaná

12* 01

02

07

* Materiálové složení se může lišit: barva 12: 85 % bavlna, 15 % viskóza; 65 % bavlna, 35 %
polyester

190

191

EVEREST 552

NEW COLOUR

bunda pánská
GENTS

Plátnová vazba, mikrovlákno 100 %
polyamid;
výplň: 100 % polyester
S - 3XL
lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou
brady
kapuce s podšívkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

07

EVEREST 551
bunda dámská
Plátnová vazba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL
lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou
brady
kapuce s podšívkou
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)

01

A4 02 A3

DUO

NEW COLOUR

LADIES

DUO

07

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní
oddělení.

NEW COLOUR

192

193

EVEREST 553

NEW COLOUR

vesta pánská
GENTS

Plátnová vazba, mikrovlákno 100 %
polyamid;
výplň: 100 % polyester
S - 3XL
lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou
brady
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

07

EVEREST 554
vesta dámská
Plátnová vazba, mikrovlákno 100 % polyamid;
výplň: 100 % polyester
XS - 2XL
lehký hřejivý materiál členěný prošíváním
střih tvarovaný bočními díly
celopropínací reverzní spirálový zip s krytkou
brady
kapsy s reverzním spirálovým zipem
vstup pro branding v podšívce zadního dílu
lemování elastickým proužkem
kontrastní prvky (vyjma barvy 01)
01

A4 02 A3

DUO

NEW COLOUR

LADIES

DUO

07

Nová barva. Bližší informace o termínu naskladnění Vám poskytne obchodní
oddělení.

NEW COLOUR

194

195

BAMBOO BATHROBE 953

UNISEX

župan unisex
Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna
450 g/m2, S, L
bambusové tkané froté vyšší gramáže
měkký a vysoce savý materiál
kimonový střih s páskem
dekorativní límec a manžety se saténovou
přízí
nakládané kapsy
etiketa použitelná jako závěsné poutko
luxusní dárkový předmět vhodný pro výšivku
00

BAMBOO TOWEL 950, 951, 952

UNISEX

malý ručník, ručník, osuška
Froté, 70 % bambus, 30 % bavlna
30 x 50 cm [950], 50 x 100 cm [951]
70 x 140 cm [952]
450 g/m2, bordura: 7,5 cm
bambusové tkané froté vyšší gramáže
dekorativní bordura se saténovou přízí
měkký a vysoce savý materiál
etiketa použitelná jako závěsné poutko
luxusní dárkový předmět vhodný pro
výšivku
00
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