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

new

new

40 nových produktů podzim/zima

nové produkty 2018

19 nových barev u stávajících produktů

Top prodejné výrobky

V pánské, dámské i dětské verzi

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

Lze prát na 60°

Lze prát na 95°

Neutrální velikostní etiketa (etiketa se značkou) za krkem

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

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

zimní produkty

Zip k přístupu pro branding

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

Popelín mix – odolný díky směsi bavlny a polyesteru

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

Bavlna je přírodní vlákno, má vynikající vlastnost –
vysokou savost, příjemný dotek, výborná  barvitel-
nost

Česaná bavlna – před předením jsou odstraněna
třepící se vlákna, proto je látka vysoce kvalitní,
jemná, pevná , s rovnoměrným povrchem

Polyester – je upřednostňovaný materiál v této 
kategorii, Vlastnosti: pevnost v tahu, jemnost, sta-
bilita tvaru, nižší savost, snadná údržba, velmi dobrá
odolnost proti vlivu světla

Fleece – střižený velur z polyesteru, měkký same-
tový dotek, příjemný na kůži, vysoká tepelná izolace
při nízké gramáži, vodoodpudivý materiál

Polyamid (nylon) – syntetické vlákno s vysokou
pevností v tahu i trhu, rychleschnoucí

Polyacryl (krátce Acryl) – má texturu jako vlna,
Vlastnosti: odolný proti vlivu světla a povětrnostním
vlivům, snadný na údržbu, teplý, nesráží se, snadno
se pere, žehlí i suší

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

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

vodoodpudivý – technologie zajistí, že vlákna
nenasáknou  vlhkost, avšak jen po určitou dobu

větruodolný – vítr je částečně zadržen, lepší cirku-
lace vzduchu než u větruvzdorného materiálu

prodyšné (funkční, vlhkost regulující, pro-
pouštějící vodní páry) – pot se sráží na vnitřní 
straně látky ve formě páry, je transportován na vně-
jší stranu látky a odtud se odpařuje. Tato schopnost
je měřena v gramech na čtvereční metr za 24 hodin
(1.000g/m² / 24h), to znamená, že např. 1000 g
vodní páry se z jednoho čtverečního metru látky
odpaří za 24 hod

Piktogramy, vysvětlení pojmů & definice



ATLANTIS
• Authorised Economic Operator (AEO)

• By your side project

• vlastní etický kodex

• Italian code for responsible payments

• SA8000

• SEDEX

B&C
• Fair Wear Foundation 

• OEKO-TEX®-Standard 100 - všechny artikly kromě bund

• Organic Content Standard (OCS) 100: artikl: Inspire V T /men, 
Inspire V T /women, Inspire T /men, Inspire T /women, Inspire 
Slub T /men, Inspire Slub T /women, Inspire Tank T /men, 
Inspire Tank T /women, Inspire LSL T /men, Inspire LSL T 
/women, Inspire Polo /men, Inspire Polo /women

FARE
• BSCI

• Company‘s (JCK Holding) Code of Conduct

• CO
2
 neutral transport s DPD

• reflexní potah podle EN ISO 20471:2013 certifikace –
artikl: 5640, 7471

• Mnoho modelů s Q-certifikátem (TÜV Rheinland)

HALFAR
• BSCI

• Company‘s (JCK Holding) Quality System

• Ökoprofit-Netz NRW

• Quality Management according to DIN ISO 9001:2008

JAMES & NICHOLSON, MYRTLE BEACH
• BSCI

• Company‘s (JCK Holding) Code of Conduct

• EN ISO 20471:2013 – artikl: JN 200, JN 200K, JN 815, JN
815K

• Organic Content Standard (OCS) 100: Artikel: JN 8001, JN 
8002, JN 8003, JN 8004, JN 8005, JN 8007, JN 8007G, JN
8008, JN 8008B, JN 8009, JN 8010, JN 8015, JN 8016, JN
8017, MB 7113

• Oeko-Tex Standard 100 - téměř všechny artikly

KARIBAN, KIMOOD, PROACT
• Company‘s (Kariban) Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard 100 - několik artiklů

• Organic Content Standard (OCS) 100/OCS Blended: artikl: 
K209, K210, K371, K391, K480, K481, K484, K485

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

pro dětské oblečení

• Organic Content Standard (OCS) 100/OCS Blended: Artikl:
M68, M130, M91, M92, M96, M99, BZ02, BZ10, BZ30,
BZ46, BZ47

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

• Vlastní kodex chování

PREMIER
• BSCI

• Oeko-Tex Standard 100 - několik artiklů

• WRAP

RESULT, SPIRO
• Company Policy

• EN ISO 20345:2011 – artikl: 337X, 339X, 340X, 341X, 342F, 
342M, 344X, 347X, 348X, 349F

• EN ISO 20471:2013 – artikl: 18X, 117X, 200X, 217X, 218X

• NCWA (National Children’s Wear Association) 

• REMA (Retro-reflective Manufacturers Association)

• SEDEX

RUSSELL
• Company‘s (Russell) Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly

• WRAP

SOL'S
• EN 20471 Class II - Artikel: Mercure Pro, Signal Pro

• European Promotional Products Association (EPPA)

• Fair Wear Foundation

• Fédération Francaise des Professionnels de la Communication 
par l´Objet (2FPCO)

• Geneva Convention compliance

• ISO 9001:2015 Quality Management Certification

• ISO 50001:2011 “Energy Management” Standards
Certification

• Oeko-Tex Standard 100 - několik artiklů

• Organic Content Standard (OCS) 100: artikl: Organic Men, 
Organic Women, Organic Kids

• Sustainable Apparel Coalition (SAC)

• SOL'S Commitment Charter

STEDMAN
• BSCI

• Company‘s (Stedman) Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly až do 5220, 5320, 
5250, 5350

• Organic Content Standard (OCS) 100: artikl: 2020, 9370, 
9310, 9300, 9210, 9200

TEE JAYS
• BSCI

• Company‘s (Tee Jays) Code of Conduct

• Oeko-Tex Standard 100 - všechny artikly

WESTFORD MILL, BAGBASE, QUADRAQ
• Company‘s (Westford Mill) Ethical Policy

• FAIRTRADE cotton – artikl: W464, W623, W671

• Organic Content Standard (OCS) 100: artikl: W118, W180, 
W801, W810, W820, W821, W825

• Prohlášení o shodě

• Směrnice o obecné bezpečnosti výrobku

• Vlastní Anti-Slavery Statement

Certifikace/standardy/členství/iniciativy našich dodavat elů
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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/Kc 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 of !® Label a neutrální label s označením 
velikosti za krkem

XS – S – M – L – XL

100 1  € 8,30/Kc 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           XL       XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 1  € 7,10/Kc 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 elasta-
nem, odnímatelná etiketa

  XS          S          M          L           XL       XXL
98/104   110/116   122/128   134/140   146/152   158/164

100 1  € 7,10/Kc 182,-

03.7113 Myrtle Beach | MB 7113
Čepice z bio bavlny
100% bio bavlna hladký úplet
lem s úzkou manžetou, odnímatelná etiketa

onesize

30 10  € 5,70/Kc 146,-

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/Kc 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/Kc 380,-
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black heather

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

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 10 € 7,30/Kc 190,-

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

XS – S – M – L – XL – XXL

50 10 € 7,30/Kc 190,-

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 15,60/Kc 400,-

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

XS – S – M – L – XL – XXL

50 5 € 15,60/Kc 400,-

Pánská organic mikina, raglán
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna 
(OCS Blended - Organic Content Standard),
20% polyester, French Terry
malá V vsadka na límci, lemovka kolem krku,
raglánový rukáv, široké pružné okraje ve
výstřihu, na rukávech a lemu, neutrální etiketa

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 25,90/Kc 665,-

Dámská organic mikina, raglán
300g/m², 80% OCS certifi kovaná bio bavlna
(OCS Blended - Organic Content Standard),
20% polyester, French Terry
vypasovaný střih, malá V vsadka na límci,
lemovka kolem krku, raglánový rukáv, široké 
pružné okraje ve výstřihu, na rukávech a lemu,
neutrální etiketa

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 25,90/Kc 665,-

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 38,50/Kc 990,-

Dámská organic propínací mikina s kapucí
300g/m², 100% OCS certifi kovaná bio 
bavlna, u heather (OCS Blended) barev 20%
polyester, heather grey 30% viskóza
vypasovaný střih, zateplená kapuce se
šňůrkou, lemovka kolem krku, zapínání na
kovový zip, široké pružné okraje u výstřihu, 
na rukávech a lemu, 2 boční kapsy, otvor pro 
sluchátka, neutrální velikostní label

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 36,20/Kc 930,-

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

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

ORGANIC COTTON
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25.1500 
SOL'S | Imperial

25.1502
SOL'S | Imperial Women

25555..1. 770
SOL''SSS | Imperiririaaal Kids

01...0.00101T T 
B&C || #E#E15150000

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

40 Farben
40 colours
40 Farben
40 Farbenbarev 

0 Farbenloursu40 Farben
40 Farben
40 Farben
40 Farben

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/Kc 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/Kc 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/Kc 107,-

01.001T 
B&C | #E150
Tričko
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Inovovaný a vylepšený model k
Exact 150 ( artikl 01.0002), proj-
mutý střih, kulatá pletenina, dvakrát
vázaná, úzký žebrovaný lem, pásek
kolem krku

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL –

4XL* – 5XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/
Kc 118,-

01.002T 
B&C | #E150 /women
Dámské tričko
145g/m², 100% bavlna předepraná
proti srážení, prstencová, single 
jersey
Inovovaný a vylepšený model k
Women-Only ( artikl 01.0012), 
projmutý střih, úzký žebrovaný lem

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

100 10 € 4,60/
Kc 118,-

new

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

white*

black*

urban black

used black

dark grey

urban khaki

millennial khaki

sport grey*

ash

natural

sand

bear brown

bottle green

kelly green

orchid green

pistachio

solar yellow

gold

apricot

orange

red*

fi re red

fuchsia

deep red

millennial pink

burgundy

urban purple

radiant purple

sky blue

azure

atoll

royal blue*

cobalt blue

denim

electric blue

light navy

urban navy*

diva blue

real turquoise

turquoise
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707070707 .00.000060606888
MaMaMaMaMantntnntntntisisisiis ||| MMMMM686866

70707070.0.000.00060699
MaMaMaMaM ntntn isis |||| MMMM6669

3939.0.00212121188888
PrPrememmieeier r || PRPRPP 2121218888888

33339.0003131311118888
Premmmmmieieiei rr rr || PRPRPRPPR31333 8

25.2074
SOL'S | Imperial LSSLSL Men

25.2075555
SOL'S | Immmpeperirialal LLLSSSLSS WWoomomeneen

rolovací rukáv
Rollärmel
RollärmRoll-sleeve

Roll-sleeve
Rollärmel
Rollärmel
Rollärmel
Rollärmel

samtige Oberfl äche
ched fa

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

samtige Oberfl äche
ched fa

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.

70.0068 
Mantis | M68
Pánské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, charcoal: 
60% bavlna, 40% polyester,
heather: 90% bavlna, 10% elastan,
dark navy, forest green, surf blue:
bio bavlna, single jersey, Peach
fi nish
Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Of  
Label, rovný lem

S – M – L – XL – XXL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,90/Kc 280,-

70.0069 
Mantis | M69
Dámské tričko „Superstar“
150g/m², 100% bavlna, heather:
90% bavlna, 10% elastan, dark
navy, forest green, surf blue: bio
bavlna, single jersey, Peach fi nish
Úzký 1x1 žebrovaný lem, Tear-Of  
Label, rovný lem

S – M – L – XL

50 5 € 10,70/Kc 275,-

39.0218 
Premier | PR218
Pánské tričko dlouhý rukáv
82% polyester, 14% viskóza, 4% 
elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, manžety
na rukávech a lemu, vyhrnuté rukávy 
s knofl íkem a poutkem pro uchycení

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

36 6 € 14,85/Kc 380,-

39.0318 
Premier | PR318
Dámské tričko dlouhý rukáv
82% polyester, 14% viskóza, 4% 
elastan, single jersey
Kulatý výstřih se 3 knofl íky, manžety
na rukávech a lemu, vyhrnuté rukávy 
s knofl íkem a poutkem pro uchycení

XS – S – M – L – XL – XXL

36 6 € 14,85/Kc 380,-

25.2074 SOL'S 
Imperial LSL Men
Pánské tričko dlouhý rukáv
190g/m², 100% poločesaná bavlna
předepraná proti srážení
Kulatá pletenina, pásek kolem krku, 
vroubkovaný výstřih s elastanem,
Tear-Of  Label

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

50 5 € 10,05/Kc 260,-

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

S – M – L – XL – XXL

50 5 € 10,05/Kc 260,-

new
brand

new

new

white

white/navy

black

grey marl

indigo

white

white/navy

black

grey marl

indigo

white*

deep black*

mouse grey

grey melange*

orange

red

french navy*

white

deep black

mouse grey

grey melange

orange

red

french navy

pure white*

washed white*

black*

charcoal grey 
melange

heather grey 
melange*

forest green

college green*

warm red*

cobalt blue

swiss navy*

dark navy*

surf blue

pure white

washed white

black

heather grey 
melange

swiss navy
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2522 .22000080 1 
SOSSOSOL'L S SS | Panamee MMennnnnn

252525252 .2.2080 22 
SOSOSOSOSOOLLLL'L SS S || PaPaP nananamemem WWWomomo eneneee

25.2087 
SOL'S | Perfect LSLL Men

25.200833 
SOL'S | PPeePP rfrfecct t LSL Womeeen

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/Kc 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/Kc 600,-

25.2087 SOL'S 
Perfect LSL Men
Pánské Polo dlouhý rukáv
100% česaná bavlna
1x1 žebrovaný límec a lemy, léga
se 2 knofl íky, pásek kolem krku, 
Tear-Of  Label

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 16,15/Kc 415,-

25.2083 SOL'S 
Perfect LSL Women
Dámské Polo dlouhý rukáv
100% česaná bavlna
Projmutý střih, 1x1 žebrovaný límec, 
léga se 3 knofl íky, pásek kolem
krku, Tear-Of  Label

S – M – L – XL – XXL

50 5 € 16,15/Kc 415,-

new

new

heather black

heather light 
jjeans

heather black

heather light 
jjjjjeans

white

black

charcoal melange

grey melange

ash

apple green

orange

red

royal blue

french navy

white

black

charcoal melange

grey melange

ash

apple green

orange

red

royal blue

french navy
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18.1440000
Tee Jaaysys | 1440

18.1441
Tee Jays | 1441

18181818.1.1.11.14141441410000
TeTeTeTeTeeeee JaJaJaJaJaysysysysy |||| 11111414141100000

18188.1.1. 414141222
TeTee e JaJaaysyss ||| 111414141222

18.001414666
Teeeeee e Jaysys || 111444646

Pima Baumwolle
Pima Cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
pima bavlna

BaumwoBaumw
Pima Cotton
Pima Cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

Pima Baumwolle
Pima Cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
pima bavlna

BaumwoBaumw
Pima Cotton
Pima Cotton
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol
ma Baumwol

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

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/Kc 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/Kc 790,-

Fashion Luxus Stretch Polo
95% česaná bavlna dvakrát předepraná proti srážení, 5%
elastan, minipiqué
Projmutý střih, button down stojáček ze stejného materiálu, 
elegantní úzké manžety, delší záda s bočními rozparky

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 28,30/Kc 725,-

Fashion Luxus Stretch Polo dlouhý rukáv
95% česaná bavlna dvakrát předepraná proti srážení, 5%
elastan, minipiqué
Projmutý střih, button down stojáček ze stejného materiálu, 
elegantní úzké manžety, delší záda s bočními rozparky

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 35,50/Kc 910,-

Dámské luxusní piqué polo s dlouhým rukávem
215g/m², 95% piqué bavlna, 5% elastan
vypasovaný střih, plochý elastický límeček, léga s 5 knofl íčky, 
Lycra® na manžetách rukávů, zpevněná lemovka u krku a
boční rozparky

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 33,-/Kc 855,-

new

new

white

black

dark grey

olive

navy

white

black

dark grey

olive

navy

white

black

light blue

denim

white

black

light blue

denim

white

black

navy
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1001101 .2.222.266M
RuRuussssssss elee llll | 2666M6M

101100.22.2.266666 F
RuRuusssselelele llll | 2666F

20.K.K.KK44444446 
Kariban | K4444464666

202020202000.KK.K.K.K.KK46465 5 5
KaKariribabann | | K4K46565

20.K45533
Kariban | K453Kariban | K4K45353

3-fädiger Sweatstof 

3-fädiger Sweatstof 

3 fädiger Sweatsto

tructionger Swea
ger Sw3-vláknitá konstruk-

3 fädiger Sweatstof 

3
3-thread yarn cons-

3-thread yarn cons-

3 fädiger Sweatstof 

3 fädiger Sweatstof

3 fädiger Sweatstof

3 fädiger Sweatstof

ce přízetructiontructionger Swea
ger Swger Swger Sw

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

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

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 3 € 32,50/Kc 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/Kc 830,-

Kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester, kartáčovaný fl eece
kapuce s kontrastní vniřní vrstvou a stahovací šňůrkou,
žebrový úplet na manžetách a lemu, klokaní kapsa s přístupem
pro sluchátka

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 1 € 24,10/Kc 620,-

Dámská dvoubarevná mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester, kartáčovaný fl eece
vypasovaný střih, kontrastní barva zateplené kapuce se šňůr-
kou, manžety rukávů a lem z žebrového úpletu, klokaní kapsa

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1  € 27,-/Kc 695,-

Dětská kontrastní mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester, kartáčovaný fl eece
klokaní kapsa s přístupem na sluchátka, kontrastní vnitřek
kapuce, na spodním lemu a rukávech elastické žebrované 
manžety

 6/8      8/10   10/12  12/14
122/128   134/140   146/152   158/164

20 1  € 21,90/Kc 565,-

white black convoy grey light oxford bottle green apple lime classic red fuchsia purple sky bright royal french navy

white/ffine grey

black/fi ne grey

black/yellow

black/red

dark grey/black

oxford grey/
navy

light kelly 
green//white

orange/white

red/white

fuchsia/
fi ne grey
purple/

oxford grey

sky bluee/white

tropical blue/
white

light royal blue/
white

light royal blue/
yellow

navy/fi ne grey

white/ffine grey

black/yellow

black/red

black/fi ne grey

dark grey/black

oxford grey/
navy

light kelly 
green//white

orange/white

red/white

fuchsia/
fi ne grey
purple/

oxford grey

sky bluee/white

light royal blue/
white

light royal blue/
yellow

tropical blue/
white

navy/red

navy/fi ne grey

fine grey

black/fi ne grey

black/yellow

black/red

oxford grey/
navy

light kelly 
green//white

red/white

fuchsia/
fi ne grey
purple/

oxford grey

sky bluee/white

light royal blue/
white

light royal blue/
yellow

navy/fi ne grey

navy/red
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770.007733
MManntis | MMMMMMM73733

70.0074
Mantis | M744444

181 .5.5.5.555050505 00
TeTeeee Jaysys | 555505 0

181 .55555505 2
TeTeTeTeTeTTeeee JaaaJayysysyyy  | 5500000222222

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-Of  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/Kc 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-Of  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/Kc 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

20 1 € 27,90/Kc 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/Kc 855,-

new

new

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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01.I202 
B&C | ID.200202022 5550/0/0//5055050050

0101.I.I20203 3 3
B&&&&C C || IDID.2.200030  50/50

01.00626262620 0000
B&C | Hooododdededed

01.0600 
B&C | Set In

01.0646
B&C | Spider ///men

UnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex
UnisexUnisexUnisexUnisex

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

01.I202 
B&C | ID.202 50/50 
Mikina
270g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
náplety kolem krku a rukávů 1x1 rib
s elastanem, klasické vsazení ruká-
vů, uvnitř česaný materiál, neutrální 
label s označením velikosti

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

40 10 € 12,-/Kc 310,-

01.I203 
B&C | ID.203 50/50
Mikina s kapucí
270g/m², 50% bavlna, 50%
polyester
boční švy, kapuce se stahovací šňůr-
kou, náplety kolem krku a rukávů
1x1 rib s elastanem, klasické vsazení 
rukávů, klokaní kapsa, uvnitř česaný
materiál, neutrální label s označením
velikosti

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

30 10 € 16,90/Kc 435,-

Mikina s kapucí
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
zateplená kapuce se stahovací šňůrkou, konstrukce vlákna 
PST, jemný měkký povrch, klokaní kapsa má vpředu zesílené
stehy, dvojitý šev na ramenou a rukávech

XXS – XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

20 5 € 25,30/Kc 650,-

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,-/Kc 490,-

Pánská mikina na zip, stojáček
280g/m², 80% bavlna, 20% polyester
vypasovaný střih, PST příze, měkký povrch, dvě kapsy všité
do bočních stehů, na konci rukávů a kolem krku elastické
manžety 2x2 rib

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 34,-/Kc 910,-

black

red

navy

white

black

anthracite

heather grey

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red

burgundy

royal blue

navy

white

black

anthracite

heather grey

brown

bottle green

gold

pumpkin orange

red

burgundy

royal blue

navy

white*

black*

steel grey

heather grey

brown

khaki

real green

red*

sorbet

burgundy

very turquoise

royal blue

navy*

diva blue

white*

black*

steel grey

heather grey*

sand

bottle green*

gold

red*

royal blue*

navy*
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0202022.0.04949498 8 8
Jaameees s ss & & NiNiN chchcholololsoonnn |||| JNJN 44444989899

020 .0494977
JaJaJamemememes ss &&& NiNNiNiNichchhchololo soon || JNJN 44449797997

02.0492 
James & Nicholson | JN 492

02.0491 
James & Nicholson | JN 491

02.1126 Jammmemm s & 
Nicholson | JNNNN 1111126

02222.1.11112111 5 James &
Nichhooololsoooson nnn | JN 1125

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

02.0498 
James & Nicholson | JN 498
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/Kc 400,-

02.0497 
James & Nicholson | JN 497
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/Kc 400,-

02.0492 
James & Nicholson | JN 492
Pánské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál, vnitřní strana zdrs-
něná, 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, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí

S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kc 1045,-

02.0491 
James & Nicholson | JN 491
Dámské běžecké kalhoty
260g/m², 85% polyamid, 15% elastan
příjemně hřejivý velmi elastický materiál, vnitřní strana zdrs-
něná, 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, prodyšné, vlhkost regulující,
rychleschnoucí

XS – S – M – L – XL – XXL

50 1 € 40,50/Kc 1045,-

02.1126 
James & Nicholson | JN 1126
Pánská 3-vrstvá sportovní sot shell bunda
180g/m², 100% polyester
větru a vodě odolná (5.000mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána, nelakované stehy, 
stojací límec, refl exní zip s ochranou brady, 2 postranní kapsy
na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s refl exním prvkem
v zadní části, elastický lem rukávů s otvorem pro palce, 
prodloužená záda

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1  € 54,-/Kc 1385,-

02.1125 
James & Nicholson | JN 1125
Dámská 3-vrstvá sportovní sot shell bunda
180g/m², 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná (5.000mm vodního 
sloupce), prodyšná (5.000g/m² za 24 hod), TPU membrána,
nelakované stehy, stojací límec, refl exní zip s ochranou brady,
2 postranní kapsy na zip, 2 vnitřní kapsy, kapsa na rukávu s
refl exním prvkem v zadní části, elastický lem rukávů s otvorem
pro palce, prodloužená záda

S – M – L – XL – XXL

25 1  € 54,-/Kc 1385,-

white/silver

white/bright green

black/white

titan/black

black melange/
black

bright yellow/bright 
blue

bright green/black

bright orange/black

bright pink/titan

red melange/titan

red/black

bright blue/bright 
yyellow

blue melange/navy

navy/bright yellow

black black

white/bright 
ggreen

black/light red

titan/black

bright green/
black

bright yellow/
gbright blue

bright orange/
black

light red/black

bright blue/
g ybright yellow

navy/bright 
yyellow
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0202.0.078788888 
JaJamemess & & NiNichchololsosonn | | JNJN 778888

0202002.0.0078787 777 77
JaJammmemememmem sss & && & NiNiNiNiNiNichcccccchollsoonnnnnnnnnn | | JNJN 7777878787

05.8800 
Stedman | Active SSeeamless Raggllanan

05.890990009009 000000 
Stedmaaaan | Activeveve SSeammlmm ess WWoW memen

20.P438 
Kariban ProAct | PAA4AAA 38

20.P443444 9 
Kariban PrPPP oActttt |||| PA43999

Melange Jacquard
Melange Jacquard

lír žakár
lange Jacqu
ange Jacqu
ange Jacqu
ange Jacqu

Melange Jacquard
Melange Jacquard

lange Jacqu
ange Jacqu
ange Jacqu
ange Jacqu

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

02.0788 James & 
Nicholson | JN 788
Pánské funkční triko dlouhý rukáv
200g/m², 88% polyester, 12%
elastan
ploché stehy tón v tónu, stojací 
límec, raglánový rukáv s návlekem
na prsty, skrytý YKK zip s refl exní 
paspulí na chráiči brady, refl exní 
prvek na zádech, vnější strana
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 25,20/Kc 650,-

02.0787 James & 
Nicholson | JN 787
Dámské funkční triko dlouhý
rukáv
200g/m², 88% polyester, 12%
elastan
lehce vypasovaný střih, ploché stehy
tón v tónu, stojací límec, raglánový 
rukáv s návlekem na prsty, skrytý
YKK zip s refl exní paspulí na chráiči
brady, refl exní prvek na zádech,
vnější strana hladká s proužkovým
vzorem, uvnitř počesaná

XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 25,20/Kc 650,-

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 € 13,20/Kc 340,-

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 € 13,20/Kc 340,-

20.P438 Kariban 
ProAct | PA438
Pánské sportovní tričko
140g/m², 100% polyester
vylepšený kulatý výstřih s lemovkou
u krku, raglánový rukáv, se skrytými
švy, rychleschnoucí

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 5 € 6,60/Kc 170,-

20.P439 Kariban 
ProAct | PA439
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 € 6,-/Kc 155,-

new

fall/w
inter

new

black opal 
gmelange

kiwi melange

king blue 
gmelange

black opal 
gmelange

kiwi melange

king blue 
gmelange

white

black

fi ne grey

sand

green olive

kelly green

lime

true yellow

fl uorescent
yyellow

fl uorescent 
orange

orange

red

sky blue

aqua blue

violet

navy

white

black

fi ne grey

sand

green olive

kelly green

lime

true yellow

fl uorescent
yyellow

fl uorescent 
orange

orange

fl uorescent pink

red

sky blue

aqua blue

violet

navy

white

black

fern green

red

bright blue

carbon

navy

turquoise

white

black

fern green

pink

red

bright blue

carbon

navy

turquoise
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02.0.0063636388
Jamesss &&& NNNiN chholoooo son | JNJ  6388

02.0636 7 7 7 7 7
James & NNiNNiN cholololo sosooson | JNJN 666663737737

60.3101 
Leather Trousers short/men

60.3203 
Leather Trousers short/women

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

60.3000
Changeable Chest Shield

60.3207
ssss llllonononno g/g/g wowowomememennnLeather Trouser

b tbburčeno k výšivce
stickbarstickba

embroiderable
embroiderable

bestickbar
bestickbar
bestickbar
bestickbar

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

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 5  € 38,50/Kc 985,-

02.0637 
James & Nicholson | JN 637
Tradiční dámská košile
100g/m², 100% bavlna; vypasovaný střih, tradičně vypadající 
knofl íčky vyrobeny z imitace rohoviny, klasický límeček, zaoble-
ný spodní lem, rukávy se dají srolovat a zapnout na knofl íček, 
vyrobena z kvalitního popelínu, který se snadno udržuje

XS – S – M – L – XL – XXL

20 5  € 38,50/Kc 985,-

60.3101 
Leather Trousers short/men
Pánské kožené kalhoty, krátké
100% hovězí kůže
tradiční krátké kožené kalhoty, typické kšandy spojené na 
prsou páskem, výšivky na bocích a přední straně

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 79,-/Kc 2115,-

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

XS – S – M – L – XL

20 1  € 79,-/Kc 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/Kc 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/Kc 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/Kc 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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02.00064440 
Jamesss & NiNichchholllsosooon | JNN 640

022.006363666 9 9 
Jamemes & NiNichchholololo sososonn || JNJNNN 666393939393

02.0716 
James & Nicholsonnnnnnn | JN 7166

02.0715 5
JaJammes & & NiNichchoololsosonn | | | JNN 771515155

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/Kc 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/Kc 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 íčky - imitace rohoviny, na zádech 
půlměsíc tón v tónu

S – M – L – XL – XXL – 3XL

50 1 € 19,60/Kc 505,-

02.0715 James & 
Nicholson | JN 715
Dámské piqué polo
195g/m², 100% bavlna
vypasované polo hodící se k lidové-
mu kroji, skrytá léga na knofl íčky, 
boční rozparky, 4 knofl íčky - imitace
rohoviny, na zádech půlměsíc tón 
v tónu

S – M – L – XL – XXL

50 1 € 19,60/Kc 505,-

brown melange/
ggg yyyyyyyybeige/royal

anthracite me-
ggglange/red/red

beige/anthracite 
ggggggggmelange/red
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02.0762
James & Nicholson | JN 76626622

0202.0.007676661111
JaJaJJ memess & & NiNiNiNichchchchololsosoon n | JNJNJNNNN 776616

0200 .0000777777774444
Jaaaamem ss & &&& NiNiNiN chcholooo sosooon nn | ||| JNJNJNJ 7777774444

00222202.0.0.0777777773333
JJJaJaJaJ mmeeeesss & & &&& NiNiiiNicchchchc olololsososoonnnn n ||| JNJNJNNNJNN 7777737373733

05.5850 Stedddedmamamaam nn nn
Active Knit Fleece Jaaacackekett

000505.5950 SSStedmmmamm n
Acttitt ve Kniiittt Fleececeeee Jackeett t Wooman

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

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

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

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 48,-/Kc 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,-/Kc 1230,-

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,-/Kc 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,-/Kc 1110,-

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 € 35,50/Kc 915,-

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 € 35,50/Kc 915,-

dark grey melan-
ggge/silver

light grey melan-
gge/red

kiwi melange/
yroyal

royal melange/
red

dark grey melan-
ggge/silver
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yroyal
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of  white

royal melange/
red

kiwi melange/
yyroyal

dark grey melan-
gggggge/silver
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gggggge/red
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yyyyyyyyroyal

pink melange/
of  white

dark grey melan-
ggggggggge/silver

light grey melan-
gggggggggggggggge/red
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KNITTED FLEECE
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181818181818.9.9.9.9.96161616115 5 5 5
TeTeTeTeTeeeeeee JaJaJaJaaysysysysys ||||| 99999616161615555

111118888.9..99616 6 
TeTeTeeT eeee ee JaJaJaysyss ||| 99999999616161616 6666

020202.000.00086868686888 22 222
JaJaJaJamemememememememesssss &&&& NiNiichchchololoollsosooos nnnnn | JN 88862622

0020222.0.0.. 868611
JaJaJ mememess s s & & & NiNichchololsosonn || JNJN 886161111

02222222.00.0.00.086868686444 4444
Jammemesss & & NNiNiNiNNN chchchccc ooololo son | JN 8888864

03033333 7.77.7121211
MyMyMyyyyrtrtrtrtttlelelel BBeaeachch || MMBB 7171717121212

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

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

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.

18.9615 
Tee Jays | 9615
Pánská fl eecová mikina „Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy, po celé své délce zip, vnitřek mikiny je z
kartáčovaného fl eecu

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,-/Kc 1715,-

18.9616 
Tee Jays | 9616
Dámská fl eecová mikina „Aspen“
280g/m², 100% polyester
2 boční kapsy a po celé své délce zip, vnitřek mikiny je z
kartáčovaného fl eecu

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 67,-/Kc 1715,-

02.0862 
James & Nicholson | JN 862
Pánská pracovní bunda z pleteného fl eece
280g/m², 100% polyester
stojáček, po celé délce skrytý zip s ochranou brady a klopou 
proti větru, elastické sot shellové vklady na bocích ramenou a
rukávech, 2 boční kapsy se skrytým zipem, teplá a měkká tka-
nina v melírovaném vzhedu, snadná na údržbu, vnější strana v
pleteném vzhledu, vnitřní strana načechraná

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 48,-/Kc 1230,-

02.0861 
James & Nicholson | JN 861
Dámská pracovní bunda z pleteného fl eece
280g/m², 100% polyester
lehce zúžený střih, stojáček, po celé délce skrytý zip s ochra-
nou brady a klopou proti větru, elastické sot 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,-/Kc 1230,-

02.0864 
James & Nicholson | JN 864
Pánská pracovní bunda z pleteného fl eecu
280g/m², 100% polyester
stojáček se skrytým zipem s ochranou brady a klopou proti 
větru, teplá a měkká tkanina v melírovaném vzhedu, snadná
na údržbu, vnější strana v pleteném vzhledu, vnitřní strana
načechraná, elastické sot shellové vklady na bocích ramenou 
a rukávech

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

30 1  € 36,-/Kc 925,-

03.7121 
Myrtle Beach | MB 7121
Pletená čapka melanž
44g, Svrchní materiál: 100% polyester
Vnější strana pletená, vnitřní strana a široký lem fl aušově 
měkké drsněné

onesize

100 10  € 7,10/Kc 182,-
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20.K911 
Kariban | K999911

20200.KKK909007777
KaKaariribaban n ||| K9K9K9K9KK907

20.K913 
Kariban | K913

2000000.KK.K. 909099066
Karibbabababab n nn | K9K906006

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

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 20,70/Kc 535,-

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 20,70/Kc 535,-

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 € 20,60/Kc 530,-

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 € 20,60/Kc 530,-
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02.0769 
James & Nicholson | JN 769

0202.007770  
JaJaJJJ memes & Nicholsoonn | JN 7707000

25.2094 
SOL'S | Norman Women

25222525252 .20090990 3 3 
SOSOSOSOSOSOOOLLL'L S | NoNormrmaaana  Men

01.07003 
B&C | Iceewalker ++

01.070705 5 
B&C C | Trravavelelleler ++

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.

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

S – M – L – XL – XXL

30 1 € 33,50/Kc 860,-

02.0770 James & 
Nicholson | JN 770
Pánská melange fl eece bunda
200g/m², 100% polyester, úprava 
proti žmolkování
kontrastní lemovka u krku, stojáček, 
švy zdůrazňující postavu, 2 postran-
ní kapsy na zip

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 33,50/Kc 860,-

25.2094 
SOL'S | Norman 
Women
Dámská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem, 
Tear-Of  Label

S – M – L – XL – XXL

20 1 € 14,80/Kc 380,-

25.2093 
SOL'S | Norman Men
Pánská fl eece bunda
100% polyester
Stojáček, 2 boční kapsy se zipem, 
Tear-Of  Label

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1 € 14,80/Kc 380,-

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/Kc 740,-

01.0705 
B&C | Traveller +
Fleecová vesta
300g/m², 100% polyester, nežmol-
kující fl eece
stojáček, 2 přední kapsy na zip a
polyesterová tkanina v límci, prů-
ramky a spodní lem ve stejné barvě 
jako vesta

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

15 5 € 26,20/Kc 675,-

new
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022.0078833
Jamemess & & NiNiccholllsoson n | | JNJNNNNNN 7778383

020222.0.0.0.0.078788788787844444
JJJJames && & & NiNiNiNichchchchchholololsosososs n nn || | JNJNJN 7778484484

02.07878786
James & Nichccc oololoo soson nnnn || || JNJJJ  786

0202022.0.07878888885555
JaJaJ memeeem ss & & & && Nicholololololsos n | JNJ  78585

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

02.0783 James & 
Nicholson | JN 783
Dámská strečová fl eece bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
lehce vypasovaný střih, stojací límec,
2 boční kapsy se zipem, zipy YKK,
propínání na skrytý zip s ochranou
brady, kontrastní vsadky a ploché 
švy, vnější strana hladká s proužko-
vým vzorem, uvnitř počesaná

XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 32,50/Kc 835,-

02.0784 James & 
Nicholson | JN 784
Pánská strečová fl eece bunda
200g/m², 92% polyester, 8% 
elastan
stojací límec, 2 boční kapsy se
zipem, zipy YKK, propínání na skrytý 
zip s ochranou brady, kontrastní 
vsadky a ploché švy, vnější strana
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 32,50/Kc 835,-

02.0786 James & 
Nicholson | JN 786
Pánská strečová fl eece bunda s 
kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
ploché stehy tón v tónu, nastřižená
kapuce, raglánový rukáv, 2 boční 
kapsy na zip, zipy YKK, vnější strana 
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 40,50/Kc 1045,-

02.0785 James & 
Nicholson | JN 785
Dámská strečová fl eece bunda s
kapucí
250g/m², 93% polyester, 7% 
elastan
lehce vypasovaný střih, ploché
stehy tón v tónu, nastřižená 
kapuce, raglánový rukáv, 2 boční 
kapsy na zip, zipy YKK, vnější strana 
hladká s proužkovým vzorem, uvnitř 
počesaná

XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 40,50/Kc 1045,-
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02.1144 4 
JaJaJ mes &&& & NiNiNNNN chchololsoson | | JJJNNNN 111414444

0222.1143
Jameees & Nicccholsonn || JNJN 11143

25.1616
SOL'S | Rebel

05.5252550 StSttS ededmamaann
Active Biker JJacackekett

05.5350 0 StStededddmman
Active Bikkerr JJacaa kket Womeenn

synthetic leather
t tická kůžed rd

synthetic leather
synthetic leather

Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder
Kunstleder

UnisexUnisexUnisexUnisex

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

Pánská bunda s kapucí
380g/m², 92% polyester, 8% elastan
nastavitelná kapuce s regulací průměru, nasazená klokaní 
kapsa se zipem, YKK zipy

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 54,-/Kc 1390,-

Dámská bunda s kapucí
380g/m², 92% polyester, 8% elastan
lehce vypasovaný střih, nastavitelná kapuce s regulací průmě-
ru, nasazená klokaní kapsa se zipem, YKK zipy

XS – S – M – L – XL – XXL

25 1  € 54,-/Kc 1390,-

Stylová bunda Bomber
60g/m², vně: 100% nylon, voděodolná, podšívka: 100%
polyester, lehké vatování: 100% polyester
stojací límec z žebrového úpletu, zip stříbrné barvy, kapsa na
rukávu na zip, 2 boční kapsy zapínání na druky, žebrový úplet
lemu a rukávů

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 62,-/Kc 1600,-

05.5250 
Stedman | Active Biker Jacket
Pánská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větryodolná, úzký stojáček s drukem, kovový 
zip (bez niklu), náprsní kapsa s kovovým zipem (bez niklu),
boční kapsy s kovovým zipem (bez niklu), dvě vnitřní kapsy,
ochrana proti větru s ozdobnými švy, sedlo a sedlové rukávy s 
ozdobnými švy, poutko, boční švy a boční ochrany, zip v pod-
šívce zad jako přístup k zušlechtění, zadní strana se středovým
švem, chemické čištění

S – M – L – XL – XXL

10 1  € 76,-/Kc 1950,-

05.5350 
Stedman | Active Biker Jacket Women
Dámská Biker bunda
100% umělá kůže (polyuretan)
Vodoodpudivá, větryodolná, kovový zip (bez niklu), boční 
kapsy s kovovým zipem (bez niklu), dvě vnitřní kapsy, ochrana 
proti větru s ozdobnými švy, sedlo a sedlové rukávy s ozdob-
nými 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  € 76,-/Kc 1950,-
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02.111414888
James & & NiNichchchooololsosoon n | | JNJN 11488

0222...1.11141114777
Jameeeeessss & NiNiichchchololoo sosososon nnn | || JNJNJNJNNJNN 111414477

020202020 .1.1.1.1.. 141466
JaJaJaJaJamemememememeesss && Nicholsosoooon nn n n || ||| JNJNJNJNJJN 1111141441466

0020202.1.1.1.11141411 555
JaJaammememem s & &&&& NiNiNiNichchc ololollsosososon n | JNJN 111141 55

Melange So� shell
Melange So� shell

lír so�shell
Melange So� she

elange So� she
elange So� she
elange So� she

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

02.1148 James & 
Nicholson | JN 1148
Pánská sot shell bunda
280g/m², 100% polyester
2 vrstvý sot shell materiál, stojací 
límec, propínání na podložený zip s
chráničem brady, 2 boční kapsy a 1
náprsní kapsa na zip, uvnitř fl eece v
kontrastní barvě

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 43,-/Kc 1110,-

02.1147 James & 
Nicholson | JN 1147
Dámská sot shell bunda
280g/m², 100% polyester
2 vrstvý sot shell materiál, stojací 
límec, propínání na podložený zip s
chráničem brady, 2 boční kapsy a 1
náprsní kapsa na zip, uvnitř fl eece v
kontrastní barvě, lehce vypasovaný
střih

XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 43,-/Kc 1110,-

02.1146 James & 
Nicholson | JN 1146
Pánská sot shell bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
2 vrstvý sot shell materiál s
kontrastní barvou vnitřní strany
síťovaného vzhledu, nastavitelná ka-
puce s regulací průměru, YKK zipy,
nasazená klokaní kapsa se zipem,
vnitřní kapsa, elastická šňůrka

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 43,-/Kc 1110,-

02.1145 James & 
Nicholson | JN 1145
Dámská sot shell bunda s kapucí
260g/m², 94% polyester, 6% 
elastan
2 vrstvý sot shell materiál s
kontrastní barvou vnitřní strany
síťovaného vzhledu, nastavitelná ka-
puce s regulací průměru, YKK zipy,
nasazená klokaní kapsa se zipem,
vnitřní kapsa, elastická šňůrka

XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 43,-/Kc 1110,-
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3030.2.23111131MM
ReResusultlt || RRRRR232 1M1M

303030000.2231F
ReReeessssusus lt | R231F

30003 .22.223222MMMM
RReRR sult | R23222MM

30.232F
RReReRessssult | R232F

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeitcrimped yarn stretch 

y to print fabric
gute Bedruckbarkeit

e Bedruckbarbez elastanu pro dob-
hne Elasthan fü

Elasthan f
crimped yarn stretch 

crimped yarn stretch
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeitcrimped yarn stretch 

y to print fabric
gute Bedruckbarkeit

e Bedruckbarbez elastanu pro dob-
hne Elasthan fü

Elasthan f
crimped yarn stretch 

crimped yarn stretch
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

hne Elasthan für

gute Bedruckbarkeitcrimped yarn stretch 
than für

y to print fabric
gute Bedruckbarkeit

e Bedruckbarbez elastanu pro dob-
hne Ela

crimped yarn stretch 

crimped yarn stretch
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für
ohne Elasthan für 
ohne Elasthan für

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

gute Bedruckbarkeit

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

30.231M 
Result | R231M
Pánská dvouvrstvá sot shellová 
bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, ozdobné prošití, speciální 
struktura příze bez elastanu pro 
dobrou pružnost a potiskovatelnost,
vodoodpudivý a prodyšný materiál,
který je odolný proti větru

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 29,80/Kc 765,-

30.231F 
Result | R231F
Dámská dvouvrstvá sot shellová
bunda „Printable“
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100% 
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, ozdobné prošití, speciální 
struktura příze bez elastanu pro 
dobrou pružnost a potiskovatelnost,
vodoodpudivý a prodyšný materiál,
který je odolný proti větru

XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 29,30/Kc 755,-

30.232M 
Result | R232M
Pánská sot shellová vesta
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100%
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný
proti větru

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

20 5 € 24,40/Kc 625,-

30.232F 
Result | R232F
Dámská dvouvrstvá sot shellová 
vesta
280g/m², vnější vrstva: 100%
polyester, vnitřní vrstva: 100%
mikrofl eece polyester
vypasovaný střih, stojáček, kontrast-
ní zip s ochranou na bradu, postran-
ní kapsy, neutrální štítek, ozdobné
prošití, speciální struktura příze bez 
elastanu pro dobrou pružnost a
potiskovatelnost, vodoodpudivý a
prodyšný materiál, který je odolný
proti větru

XS – S – M – L – XL – XXL

20 5 € 23,80/Kc 610,-

white/black black/black black/orange charcoal/black vivid green/black yellow/black red/black purple/black navy/navy navy/royal

white/black black/black black/orange vivid green/black yellow/black red/black purple/black navy/royal
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25.22228888888877
SOL'S || RaRaRaRacececec BBBBW WW MeMeMMennnn

25.228888888
SOL'SS | RaRacece BBBBW WW WWWomennnn

25.1195
SOL'S | Race Mene

2525.1.1194
SOL'S | Raceeeeeee Women

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

25.2887 
SOL'S | Race BW Men
Pánská sot shell vesta
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, uvnitř fl eece 100%
polyester
2 vrstvý sot shell materiál, voděo-
dolný, 2 boční kapsy na zip, delší 
záda, odnímatelná etiketa

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 22,30/Kc 575,-

25.2888 
SOL'S | Race BW 
Women
Dámská sot shell vesta
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan, uvnitř fl eece 100%
polyester
2 vrstvý sot shell materiál, voděo-
dolný, 2 boční kapsy na zip, delší 
záda, odnímatelná etiketa

S – M – L – XL – XXL

10 1 € 22,30/Kc 570,-

25.1195 
SOL'S | Race Men
Pánská sot shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
kvalitní zipy, stojáček, 2 boční 
kapsy na zip a nastavitelný lem s 
elastickou šňůrkou, z příjemného 2
vrstvého materiálu

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 28,60/Kc 735,-

25.1194 
SOL'S | Race Women
Dámská sot shellová bunda
280g/m², 96% polyester, 4% 
elastan
mírně zúžená, kvalitní zipy, stojáček,
2 boční kapsy na zip a nastavitelný
lem s elastickou šňůrkou, z příjem-
ného 2 vrstvého materiálu

S – M – L – XL – XXL

10 1 € 28,60/Kc 735,-

fall/w
inter

new

black

pepper red

french navy

black

pepper red

french navy

black

pepper red

royal blue

french navy

black

pepper red

royal blue

french navy
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20.K400001 
Kariban | K4011

20.K44040000
Karibaaann n || K4K440000

01.0062 
B&C | ID.701

01.0063 
&C | ID.700010  /womenB&

KontrastfarbeContrast Liningutter iner i

Kontrastfarbe
Kontrastfarbekontrastní

Futter inFutter in
trast Lini
trast LiniFutter in 

Futter inFutter in r in

podšívka
ontrastfar
ontrastfar
ontrastfartrastfar
ontrastfartf

KontrastfarbeContrast Liningtter iner i

Kontrastfarbe
Kontrastfarbekontrastní

Futter inFutter in
trast Lini
trast LiniFutter in 

Futter inFutter in r in

podšívka
ontrastfar
ontrastfar
ontrastfartrastfar
ontrastfartf

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

20.K401 
Kariban | K401
Pánská sot shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip
na levém rukávu, prodyšný materiál
(3.000g/m²/24hod), který je odol-
ný vůči větru a vodě (8.000 mm)

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 49,50/Kc 1275,-

20.K400 
Kariban | K400
Dámská sot shellová bunda
vnější vrstva: 300g/m², 95%
polyester, 5% elastan, prostřední 
vrstva: funkční membrána, vnitřní 
vrstva: mikrofl eece
2 boční kapsy na zip, kapsa na zip
na levém rukávu, prodyšný materiál
(3.000g/m²/24 hod), který je odol-
ný vůči větru a vodě(8.000 mm)

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 47,-/Kc 1210,-

01.0062 
B&C | ID.701 
Pánská dvouvrstvá sot shellová 
bunda
300g/m², vnější vrstva: 96%
polyester, 4% elastan, vnitřní vrstva: 
100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvou-
vrstvá tkanina odolná vůči vodě,
vhodná pro potisk

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 5 € 34,-/Kc 875,-

01.0063 
B&C | ID.701 /women
Dámská dvouvrstvá sot shellová 
bunda
300g/m², vnější vrstva: 96%
polyester, 4% elastan, vnitřní vrstva: 
100% polyester mikrofl eece
bunda se stojáčkem, prodyšná dvou-
vrstvá tkanina odolná vůči vodě,
vhodná pro potisk

XS – S – M – L – XL – XXL

10 5 € 34,-/Kc 875,-

white black titanium marl grey dark chocolate fl uorescent
yyellow

fl uorescent
gorange red aqua blue navy

white

black

dark grey

red

atoll

navy

white

black

dark grey

red

atoll

navy
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1818188.9.9.9.9.9995151515115110 00 0
TeTeTeee e ee e e JaJaJaJJaJaJ ysysysysy |||| 951555 0000

18188.9.999515151515 111
TeTeTeTeTee e JaJaJaJaysysysysysy ||| 99999995515155515 111

10.410F
Russell | 410FFF

1010.4.410101000MMM
RuRRRuRuR ssssele l | | 414410M0M0M

02.1122
James & Nicholsonnnn | JNN 111121 2222

002020 .1.1112121211 111
Jaaaamemees s && NiNNiNNiNiNichchhholsssosonn || JNJNNNN 1121

bnehmbare Ärmel
detachable Sleeves
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
odepínací  rukávy

detachable Sleeves
etachable Sleeve

abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärmel
abnehmbare Ärme
abnehmbare Ärme

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

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,50/Kc 1820,-

18.9511 Tee Jays | 9511
Dámská 3-vrstvá Sot shell bunda
95% polyester, 5% spandex s TPU membránou
Nepromokavá (vodní sloupec 8.000mm), 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/Kc 1820,-

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

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 76,50/Kc 1965,-

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

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

12 1  € 76,50/Kc 1965,-

02.1122 
James & Nicholson | JN 1122
Pánská sot shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční materiál s TPU membrá-
nou (5.000mm vodního sloupce), prodyšná, nelakované stehy,
stojací límec, uvnitř kontrastní barva, refl exní zip a detaily na
zádech, ramenou a rukávu, 2 postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa,
kapsa na rukávu

S – M – L – XL – XXL – 3XL

20 1  € 62,50/Kc 1600,-

02.1121 
James & Nicholson | JN 1121
Dámská sot shell bunda s odepínacími rukávy
230g/m², vně: 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě odolná, 3 vrstvý funkční 
materiál s TPU membránou (5.000mm vodního sloupce),
prodyšná, nelakované stehy, stojací límec, uvnitř kontrastní 
barva, refl exní zip a detaily na zádech, ramenou a rukávu, 2 
postranní kapsy, 1 vnitřní kapsa, kapsa na rukávu

S – M – L – XL – XXL

20 1  € 62,50/Kc 1600,-

new

new

new

black

grey melange

sky diver

navy

black

grey melange

sky diver

navy

black

iron grey

stone

classic red

french navy

black

iron grey

stone

classic red

french navy

black/silver

black/red

iron grey/green

red/black

nautic blue/navy

navy/royal

black/silver

black/red

iron grey/green

red/black

nautic blue/navy

navy/royal
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02.11313139 9 9
JaJamemm s & & & NiNiNichchcholsosonnnnnnn | JJJNJNJNNJJ  1133999

02.114000
JaJaJaJamemess & & NiNiNichccholollllssosonn n | JJNJNJJJ 11114141 00

0220202.1.1.11313138 8 
JJameeesss && & NiNiichololsosoonn | JJJNN 11138

02.11131313377
Jamess && &&&& NiNiN cholololollsososon nn | || JNJNN 11131313777

18.9660 
Tee Jays | 9660

181811818181 .9.9.9.966666611111
TeTTeTeTeTeeTeeeeeeeee JaJaJaJaJaJaaysysyyysyyy |||| 9966666661111

neue Größen 

erhältlichnové velikosti 
neue Größen 
neue Größen 

eue Größe
eue Größe
eue Größe
eue Größe

k dostání
erhältlich
erhältlich
availaavaerhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich

neue Größen 

erhältlichnové velikosti 
neue Größen 
neue Größen 

eue Größe
eue Größe
eue Größe
eue Größe

í
erhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich

DaunenDaunenDaunenPeříauneauwnwnauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenPeříauneaunnauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenPeříauneaunauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenP říauneauneauneauneauneaune

abgestepptes 
di mond

b stepptteppt
bgesteppte
bgesteppte
bgesteppt
bgesteppt
bgesteppt

gesteppt

diamantový vzor
quilted pattern
quilted pattern
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster

abgestepptes 
di mond

b stepptteppt
bgesteppte
bgesteppte
bgesteppt
bgesteppt
bgesteppt

gesteppt

diamantový vzor
quilted pattern
quilted pattern
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster
Rautenmuster

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

02.1139 James & 
Nicholson | JN 1139
Dámská péřová bunda
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, 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,-/Kc 1850,-

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,-/Kc 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,-/Kc 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,-/Kc 1540,-

18.9660 
Tee Jays | 9660
Pánská prošívaná bunda
Richmond
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,sto-
jací límec uvnitř kord, mosazný zip, 
2 boční kapsy na druky, na loktech
vsadka z kordu, přístup pro branding

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 86,-/Kc 2215,-

18.9661 
Tee Jays | 9661
Dámská prošívaná bunda
Richmond
100% 310T nylon, vatování 100%
polyester
klasický lehce vypasovaný střih,sto-
jací límec uvnitř kord, mosazný zip, 
2 boční kapsy na druky, na loktech
vsadka z kordu, přístup pro branding

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 86,-/Kc 2215,-

*  tato barva dostupná jen u 

02.1139 (dámská varianta)

*  tato barva dostupná jen u 

02.1137 (dámská varianta)

white

black/silver

graphite/silver

silver melange/
g pgraphite

fern green/silver

burnt orange/
silver

magenta/silver*

red/silver

cobalt/silver

indigo blue/
silver

navy/silver

of  white/of  
white

black/silver

graphite/silver

silver melange/
g pgraphite

fern green/silver

burnt orange/
silver

magenta/silver*

red/silver

cobalt/silver

indigo blue/
silver

navy/silver

hunter green

deep navy

hunter green

deep navy
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02020220202020202 0.0.007777777777777 22222222
JaJaJJJamememeesss & & && NiNiNichchholson | JN 77272727772

0202022202.0.000777777 1
JaJaJamemememessss & && & NiNiNiNiiNiNiN ccccchc ollsosoon n n | | JNJNNJN 777177171717

18888.9.9.9. 6060606000000
Tee Jaaaaysysys |||| 9999606060600000

18...9.. 601
Tee Jaaaaaaysysysysyy || 9999960660666 11

Strick Fleece

Ä mel
Knitted Fleece 
Strick Fleece 
Strick Fleece

rukávy ztted Fleeted Ftrick Fleec
rick Fleec
rick Fleec
rick Fleec

pleteného fl eece
ÄrmelrmelSleevesSleevesÄrmelÄrmelÄrmelÄrmel

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

02.0772 James & 
Nicholson | JN 772
Pánská pletená bunda
280g/m², vnější materiál: 100%
polyester, vnější textilie 2: 100%
polyester, podšívka: 100% 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/Kc 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/Kc 1220,-

18.9600 
Tee Jays | 9600
Pánská bunda „Newport“
100% polyester 300T, DuPont™
vatování
Sportovní měkká bunda, detaily z
cordury, kovové zipy, 2 velké boční 
kapsy, vnitřní kapsa, našitá náprsní 
kapsa, elastický lem bundy a rukávů,
přiléhavý střih

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 108,-/Kc 2765,-

18.9601 
Tee Jays | 9601
Dámská bunda „Newport“
100% polyester 300T, DuPont™
vatování
Sportovní měkká bunda, detaily z
cordury, kovové zipy, 2 velké boční 
kapsy, vnitřní kapsa, našitá náprsní 
kapsa, elastický lem bundy a rukávů,
přiléhavý střih

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 108,-/Kc 2765,-

fall/w
inter

new

grey melange/
ggggggggganthracite melange

light melange/
gggggggggggganthracite melange

kiwi melange/
gggganthracite melange

royal melange/
ggganthracite melange

grey melange/
gggggggganthracite melange

light melange/
gggggganthracite melange

kiwi melange/
gggggggggganthracite melange

pink melange/
gggggggggganthracite melange

royal melange/
gggggggganthracite melange

black

deep navy

black

deep navy
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0202.1.1120 
Jaamemess && NiNichchololsosonn || JNJNNN 1120

022.1119 
Jamemes & Nichololololson | JNN 111119

02.1136 
James & Nicholson || | JN 113366

020202.1.1.1.1.1. 1131335 5 5
JaJamememess &&&& && NiNiNiNNichchchchololsosonn | | JJNJN 11135

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

02.1120 James & 
Nicholson | JN 1120
Pánská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a
vatování 100% polyester
větru a vodě odolná, stojací límec,
zapínání na zip chráněný proti větru,
2 postranní kapsy na zip

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 36,-/Kc 925,-

02.1119 James & 
Nicholson | JN 1119
Dámská vatovaná bunda
vně: 100% polyamid, podšívka a
vatování 100% polyester
vypasovaný střih, větru a vodě
odolná, stojací límec, zapínání na
zip chráněný proti větru, 2 postranní 
kapsy na zip

S – M – L – XL – XXL

30 1 € 36,-/Kc 925,-

02.1136 James & 
Nicholson | JN 1136
Pánská polstrovaná vesta
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, polstro-
vání: 100% polyester
větru a vodě odolná, stojáček, skrytý
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
na zip, elastické manžety na ruká-
vech, uvnitř zip pro snadnou výšivku
a potisk zadní části

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 27,60/Kc 710,-

02.1135 James & 
Nicholson | JN 1135
Dámská polstrovaná vesta
vnější materiál: 100% polyamid,
podšívka: 100% polyamid, polstro-
vání: 100% polyester
větru a vodě odolná, stojáček, skrytý
zip s ochranou brady, 2 boční kapsy
na zip, elastické manžety na ruká-
vech, uvnitř zip pro snadnou výšivku
a potisk zadní části, zúžený střih

S – M – L – XL – XXL

30 1 € 27,60/Kc 710,-

green

red

royal

navy

black

green

red

royal

navy

black

green

red

royal

navy

black

green

red

royal

navy
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0202.11155552222
JaJamemess &&& && NNiNichchololsoson n | | JNJNNN 1111151522

0002.1151
JaJaJaJaJaammmemmess && NiNichooololoo sososon n | | JNJNN 1111151555551 111

02.1150
James & Nicholson n | JNJNN 111511551 00

02022022.11.11111.1141 99
James && & &&& NiN cholsos n n n | JNNNNNN 1111114444999999

DaunenDownDaunenDaunenPeříauneuD wnD wnauneauneauneaune

DaunenDaunenDaunenP říauneauneauneauneauneaune

DaunenDownDaunenDaunenP říauneuD wnD wnauneauneauneaune DaunenDaunenDaunenPeříauneaunauneauneauneaune

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

02.1152 James & 
Nicholson | JN 1152
Pánská péřová bunda s kapucí
svrchní vrstva: 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester, uvnitř: 
90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, nastavitelná
kapuce, kontrastní barva podšívky, 
YKK zipy, 2 boční kapsy na zip, 2
vnitřní kapsy, stahovací šňůrka s
brzdičkou na dolním okraji, lepené
štěpování, lehký materiál

S – M – L – XL – XXL – 3XL

25 1 € 96,-/Kc 2465,-

02.1151 James & 
Nicholson | JN 1151
Dámská péřová bunda s kapucí
svrchní vrstva: 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester, uvnitř: 
90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, kontrastní bar-
va podšívky, YKK zipy, 2 boční kapsy 
na zip, 2 vnitřní kapsy, stahovací 
šňůrka s brzdičkou na dolním okraji,
lepené štěpování, lehký materiál,
mírně vypasovaný střih

XS – S – M – L – XL – XXL

25 1 € 96,-/Kc 2465,-

02.1150 James & 
Nicholson | JN 1150
Pánská péřová bunda
svrchní vrstva: 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester, uvnitř: 
90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, kontrastní bar-
va podšívky, YKK zipy, 2 boční kapsy 
na zip, 2 vnitřní kapsy, stahovací 
šňůrka s brzdičkou na dolním okraji,
lepené štěpování, lehký materiál

S – M – L – XL – XXL – 3XL

30 1 € 86,50/Kc 2220,-

02.1149 James & 
Nicholson | JN 1149
Dámská péřová bunda
svrchní vrstva: 100% polyester, 
podšívka: 100% polyester, uvnitř: 
90% peří prachové,10% peří
Větru a vodě odolný, kontrastní bar-
va podšívky, YKK zipy, 2 boční kapsy 
na zip, 2 vnitřní kapsy, stahovací 
šňůrka s brzdičkou na dolním okraji,
lepené štěpování, lehký materiál,
mírně vypasovaný střih

XS – S – M – L – XL – XXL

30 1 € 86,50/Kc 2220,-

fall/w
inter

new

fall/w
inter

new

olive/camoufl age yellow/silver fl ame/black red/black blue/navy navy/silver

black/silver olive/camoufl age yellow/silver fl ame/black red/black blue/navy navy/silver

NEW DOWN COLLECTION
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18.9626 
TeTeTeTeTeT e Jays | 999626

18181818181818.99.9..9626222227 77 77
TeTeTeeeee JJaJaJaJaJJ ysysss |||| 9999996262626226277777

18818.9.9.9.... 6161610 0 0 0
TeTeee JaJaJaJaJaJaaaysysysysyyyy |||| 999996661616616166 000

1818888818.9.99.. 6161611111
TeTeTTT ee JJaJaJaJaJJ ysysyss |||| 99996161616 111

neue Größen 

erhältlich
availerhältlerhält

nové velikosti 
neue Größen 
neue Größen 

eue Größe
eue Größe
eue Größe
eue Größe

k dostání
erhältlich
erhältlichilaerhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich

neue Größen 

erh
eue Größee Größe

il blehältll
nové velikosti 
neue Größen 
neue Größen

eue Größe
eue Größe
eue Größe
eue Größe

dostání
erhältlich
erhältlichableberhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich

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

18.9626 
Tee Jays | 9626
Pánská „crossover“ bunda
100% Polyester 300T, Sot shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
2 velké vnější kapsy, zapínání na zip,
vatování z PES, elastické lemy, vnitř-
ní kapsa, vhodné pro výšivku

S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 1 € 98,50/Kc 2530,-

18.9627 
Tee Jays | 9627
Dámská „crossover“ bunda
100% Polyester 300T, Sot shell: 
95% Polyester, 5% Spandex
lehce propasovaný střih, 2 velké
vnější kapsy, zapínání na zip, PES
vatování, elastické lemy, vnitřní 
kapsa, vhodné pro výšivku

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 98,50/Kc 2530,-

18.9610 
Tee Jays | 9610
Pánská Crossover bunda Aspen
vnější vrstva: 100% ribstop
polyester 400T se 100% pleteným 
polyesterem, polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a
větru odolná, s nastavitelnou kapucí 
a lemem, kvalitní reverzní zipy, dvě
velké přední kapsy, vnitřní kapsa,
elastické manžety, připravená pro
vyšívku

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,-/Kc 1895,-

18.9611 
Tee Jays | 9611
Dámská Crossover bunda „Aspen“
vnější vrstva: 100% ribstop
polyester 400T se 100% pleteným 
polyesterem, polyesterová podšívka
vypasovaný střih, vodě odpudivá a
větru odolná, s nastavitelnou kapucí 
a lemem, kvalitní reverzní zipy, dvě
velké přední kapsy, vnitřní kapsa,
elastické manžety, připravená pro
vyšívku

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 74,-/Kc 1895,-

black/black

space grey/
black

olive/black

navy/black

black/black

space grey/
black

olive/black

navy/black

black/black 
ggggggggmelange

space grey/grey 
ggggmelange

navy/navy 
gggggggmelange

black/black 
ggggggmelange

space grey/grey
ggggggggmelange

navy/navy
gggggmelange
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30303030.4.40101101XX XX
ReReR sususus lltttt UUUrbr an ||| RR401X

30.4406X X X
Result | R40406X6X6XX

30.233MMMM
Result Coororo ee | R2R23333333MMMM

30.2222233J 
Resulttttt Coro e | R2R2R22R2R 33JYJY

30.119494949999 MMMMMMM
Result UUrbrbbrbrbrbrbananananan || RR1191 4M

303030.11.194944FF 
ReResus ltllt UUUUrbbbbbanananana |||| RRRRR1919191994F4F4F4F4F

Denim So� shell
Denim So� shell
d nimDenim So� shell
Denim So� shel
Denim So� shell
Denim So� shel

KontrastfarbeContrast

Lini g
kontrastní 
Futter in 
Futter in 
Contrast
ContrasFutter inFutter inFutter inFutter in

podšívka
ontrastfar
ontrastfarLiningLinntrastfantrastfatrastfatrastfa

KontrastfarbeContrast

Lini g
kontrastní 
Futter in 
Futter in 
Contrast
ContrasFutter inFutter inFutter inFutter in

podšívka
ontrastfar
ontrastfarLiningnntrastfantrastfatrastfatrastfa

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

30.401X Result Urban | R401X
Prošívaná bunda
250g/m², vně: 100% 20D nylon s AC povrchem, podšívka:
100% 20D nylon, vatování: 250g 100% polyester
stojací límec s kapucí skrytou v límci, prošívání káro, boční 
vsadky s poštepováním, kontrastní podšívka a zipy, elastické
mažety rukávů, 2 boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, neutrální 
label za krkem

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5 € 63,-/Kc 1620,-

30.406X Result | R406X
Denim 3-vrstvá Sot shell bunda
Vnější materiál: 60% bavlna/40% polyester, střední vrstva: 
nepromokavá (5.000mm vodní sloupec), prodyšná (1.000g/
m² za 24h), odolná proti větru, TPU membrána, uvnitř: 100%
polyester microfl eece
Ochrana brady, zip na přední straně a na bočních kapsách ve
vzhledu antik, dekorativní švy, pletené pásky na rukávech a
lemu, bez etikety, velmi strečový materiál, „stone washed“ pro
robustní vintage look (barevná odchylka možná díky praní)

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL

10 5 € 64,-/Kc 1640,-

30.233M 
Result Core | R233M
Prošívaná bunda
vně/podšívka: 100% polyester, vatování: 160g/m², 100% 
polyester
zateplená kapuce s lemem, lemy a zip v kontrastní barvě, 
2 boční kapsy na zip, přístup pro branding 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/Kc 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 kontrastní barvě, 
2 boční kapsy na zip, přístup pro branding 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/Kc 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, pod-
šívka a zipy v kontrastní barvě, elastické manžety na rukávech,
módní prošití, vhodná pro celoroční nošení

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 5  € 60,-/Kc 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, pod-
šívka a zipy v kontrastní barvě, elastické manžety na rukávech,
módní prošití, vhodná pro celoroční nošení

XS – S – M – L – XL – XXL

10 5  € 60,-/Kc 1540,-

new

black/phantom 
g ygrey yellow/navy ruby/navy navy/jasmine

washed black

washed blue

black

black/orange

royal/navy

navy

navy/lime

navy/royal

black/lime

grey/orange

ocean blue/lime

royal/navy

navy/yellow

black/lime

grey/orange

ocean blue/lime

royal/navy

navy/yellow

black*

black/orange

royal/navy

navy/lime

navy*

grey/black
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01.J873 
B&C | Corporate 3-in-1

02.115333
James & NNicholsooonn || JNJNN 1115555333333333

002.11515544444
4Jaaaaammes & NiNiNichchchchcchc oooolololoo sosososs n n |||| JNJN 11154

20.K6767676 7777
Kariban ||| K6K6K6K677777

20202020.66661101001000888888 8
KaKaririribabaabannnnnnnnnnn | K610008888888

20.K851 
Kariban | K851

black/yellow

black/black

black/orange

black/white

black/lime

black/convoy
grey

black/fuchsia

black/kelly 
green

black/light 
royal blue

wine/white

sky blue/
white

navy/white

farblichen

Individualisierungeasy Individual-
zur farblichen
zur farblichen

ualisieuali

á 
easy Individual-
easy Individual-
zur farblichen 
zur farblichen
zur farblichen
zur farblichen

dividndividualisierun
ndividualisierun

idualisieidualisiedualisiedualisie

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

3-in-1 Parka
vnější materál: 100% premium polyesterová síťovina, podšívka 
(tělo): 100% polyester-mesh, podšívka (rukávy): 100% 190T
taf eta polyester, vnitřní bunda 100% nežmolkující polyester-
-microfl eece
ergonomicky tvarovaná kapuce skrytá v límci, ergonomický
design rukávů s nastavitelnými manžetami pro optimální kom-
fort, nastavitelný lem se stahovací šňůrkou, kapsy na obou
rukávech, 1 náprsní kapsa na zip, odnímatelná fl eecová bunda 
s 5ti bodovým systémem, přístup na zip pro snadnou dekoraci,
vhodná pro všechny techniky tisku i vyšívání

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1 € 70,-/Kc 1800,-

Dámská bunda 3 v 1
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester,
uvnitř: 100% polyester
Vně: voděodolná (5.000 mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod.), lakované stehy, nastavitelná regu-
lovatelná kapuce, podložený zip s chráničem brady, všechny
zipy voděodolné, 2 boční kapsy, 1 vnitřní, refl exní prvy na 
rukávech a zádech, na zadním dílu zip pro možnost brandin-
gu, BIONIC-FINISH®ECO, uvnitř fl eece barevně ladící s vnější 
bundou, lehce vypasovaný, 2 boční kapsy, stojací límec

XS – S – M – L – XL – XXL

10 1  € 74,-/Kc 1910,-

Pánská bunda 3 v 1
svrchní vrstva: 100% polyester, podšívka: 100% polyester, 
uvnitř: 100% polyester
Vně: voděodolná (5.000 mm vodního sloupce), prodyšná
(5.000g/m² za 24 hod.), lakované stehy, nastavitelná regu-
lovatelná kapuce, podložený zip s chráničem brady, všechny
zipy voděodolné, 2 boční kapsy, 1 vnitřní, refl exní prvy na 
rukávech a zádech, na zadním dílu zip pro možnost brandin-
gu, BIONIC-FINISH®ECO, uvnitř fl eece barevně ladící s vnější 
bundou, 2 boční kapsy, stojací límec

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 74,-/Kc 1910,-

Parka unisex
450g/m², vnější vrstva: 100% polyamid
2 přední kapsy na zip, 1 velká vnitřní kapsa na suchý zip,
kapsa na mobil, vysoký fl eecový límeček se skrytou kapucí, na
konci rukávů nastavitelné manžety na suchý zip

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL*

* k dispozici pouze v těchto barvách

10 1 € 51,-/Kc 1305,-

Dámská parka
vnější vrstva: 100% oxford polyester, vnitřní vrstva, podšívka: 
polyester
odnímatelná kapuce, 2 kapsy na zip, vnitřní kapsa, přední zip
s klopou, uvnitř límečku jemný fl eece, vhodná pro dekoraci

XS – S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 51,-/Kc 1305,-

Tahátko na zip
polyurethan, polyester
tahátko na zip

onesize

1000 1  € 2,40/Kc 60,-

fall/w
inter

new

black

dark grey

navy

black/black

olive/black

red/black

royal/black

navy/silver

black/black

olive/black

red/black

royal/black

navy/silver

black

red

navy

black*

convoy grey

dark grey

beige

dark chocolate

forest green

kelly green

yellow

orange

red*

sky blue

light royal blue

navy* black/red
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25.1620
SOL'S | Ray Meeeenn

25555.1621 
SOL'''S | Ray y yy WWoWW men

2555.2.2. 010101444 
SOL'S ||| RoRoRockete  Men

25.2015555
SOL'S | Rooockckettettt WWWomommmmenenen

DaunenDaunenDaunenPeříauneauneauneauneauneaune DaunenDownDaunenDaunenPeříauneuD wnD wnauneauneauneaune

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

02.1133 James & Nicholson | JN 1133
Dámská zimní bunda
vnější materiál: 100% polyester, textilie 2: 100% polyester 
podšívka: 100%, polyester polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná (1.500mm vodního sloupce), polstrovaná
bunda v materiálovém mixu s prošívanými a dělicími švy, sto-
jáček, nastavitelná kapuce, ochrana proti větru po celé délce, 
elastické vnitřní manžety, boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
uvnitř zip pro snadnou výšivku a potisk zadní části

S – M – L – XL – XXL

10 1  € 60,-/Kc 1540,-

02.1134 James & Nicholson | JN 1134
Pánská zimní bunda
vnější materiál: 100% polyester, textilie 2: 100% polyester,
podšívka: 100%, polyester polstrování: 100% polyester
větru a vodě odolná (1.500mm vodního sloupce), polstrovaná
bunda v materiálovém mixu s prošívanými a dělicími švy, sto-
jáček, nastavitelná kapuce, ochrana proti větru po celé délce, 
elastické vnitřní manžety, boční kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa,
uvnitř zip pro snadnou výšivku a potisk zadní části

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 60,-/Kc 1540,-

25.1620 SOL'S | Ray Men
Lehká pánská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester 290T, vatování:
90% prachového peří 10% peří, vodoodpudivý materiál
vysoký límec s kapucí, chránič brady u zipu, elastická obruba 
kapuce, rukávů a lemu bundy, 2 vnitřní kapsy, 2 boční kapsy s 
lemem, složitelná do pytlíku se stahovací šňůrkou

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 103,50/Kc 2665,-

25.1621 SOL'S | Ray Women
Lehká dámská péřová bunda s kapucí
vně: 100% nylon, podšívka: 100% polyester 290T, vatování:
90% prachového peří 10% peří, vodoodpudivý materiál
vypasovaný střih, vysoký límec s kapucí, chránič brady u zipu,
elastická obruba kapuce, rukávů a lemu bundy, 2 vnitřní kap-
sy, 2 boční kapsy s lemem, složitelná do pytlíku se stahovací 
šňůrkou

S – M – L – XL – XXL

10 1  € 103,50/Kc 2665,-

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-Of  Label, 
podlepené švy

S – M – L – XL – XXL – 3XL

10 1  € 70,-/Kc 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-Of  Label, 
podlepené švy

S – M – L – XL – XXL

10 1  € 70,-/Kc 1800,-

new

black/anthracite
ggggggggmelange

silver/anthracite 
gggggggmelange

red/anthracite
gggggmelange

royal/anthracite
ggggggggggggggggmelange

navy/anthracite
ggggggmelange

black/anthracite
gggggggmelange

silver/anthracite
ggggggmelange

red/anthracite
gggggmelange

royal/anthracite
ggggmelange

navy/anthracite 
gggggggggggmelange

black

metal grey

french navy

black

metal grey

french navy

black

grey melange

black

grey melange
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02.000066666766 8 8 
James && NiNichcholsosooonnnnn | JN 67888878888

02.0677 
James & Nichoololson | JNN 666777777

20.6130 
Kariban | K6130

20.613331
Karibaaaannnnn n n |||| K6KK6K6K6K6K 133333331

20.K730 
Kariban | K730

20.K731 
Kariban | K731

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 5 € 16,70/Kc 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 5 € 16,70/Kc 430,-

20.6130 
Kariban | K6130
Pánské oblekové sako
200g/m², 64% polyester, 34% vis-
kóza, 2% elastan, 100% polyester
tat 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/Kc 3125,-

20.6131 
Kariban | K6131
Dámské sako
200g/m², 64% polyester, 34% vis-
kóza, 2% elastan, 100% polyester
tat ová podšívka
Sako s 1 knofl íkem, 2 přední kapsy s
paspulkou, 2 vnitřní kapsy, 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,-/Kc 2420,-

20.K730 
Kariban | K730
Pánské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% 
elastan
Úzce střižené kalhoty, 2 šikmé kapsy
vepředu a 2 kapsy vzadu s paspul-
kou a knofl íkem, zip se skrytým 
háčkem a knofl ík, pas s poutky na 
pásek, napůl podšitá přední část,
zaoblené neobšité nohavice pro in-
dividuální úpravu délky, francouzské 
velikosti, EU velikost přeměřit dle
velikostní tabulky

36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 –

50 – 52 – 54

20 1 € 53,-/Kc 1360,-

20.K731 
Kariban | K731
Dámské oblekové kalhoty
64% polyester, 34% viskóza, 2% 
elastan
Úzký střih, 2 šikmé kapsy vepředu
a 2 šikmé kapsy s paspulkou, zip
se skrytým háčkem a knofl íkem,
elastický pas vzadu pro optimální 
komfort, vnitřní délka nohavic: 30
palců (78cm), nohavice s neviditel-
nými lemy

XS – S – M – L – XL – XXL

20 1 € 58,-/Kc 1485,-

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

black

anthracite 
heather

navy

black

anthracite 
heather

navy
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39.0254444
Premier | PRRP 2525444

39.0354
Premier | PR3555555444

39399.0.02566
PrPrremememieer || PRPRR252 666

33939.0.03353 66
PrP eememe ieier rr | PRPR3535566

39399999.0.0.. 252500
PrPremememmmmieiiier r || PRPR2525550

3939.00033553 00
PrPrP ememe ieer r r || PRPRRPR353535000

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

39.0254 
Premier | PR254
Popelínová košile „Ginmil“ dlouhý 
rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout kno-
fl íkem na paži, zaoblený dolní lem,
vzor káro, lze prát na 40°

S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kc 560,-

39.0354 
Premier | PR354
Popelinová halenka „Ginmil“
dlouhý rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout kno-
fl íkem na paži, zaoblený dolní lem,
vzor káro, lze prát na 40°

XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 21,70/Kc 560,-

39.0256 
Premier | PR256
Popelínová košile „Sidehill“
dlouhý rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout 
knofl íkem na paži, zaoblený dolní 
lem, vzor dvoubarevné káro, lze 
prát na 40°

S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kc 560,-

39.0356 
Premier | PR356
Popelinová halenka „Sidehill“ 
dlouhý rukáv
115g/m², 100% bavlna
lehce vypasovaný střih, úzký měkký
límec, manžety s jedním knofl íkem, 
rukávy lze srolovat a připnout 
knofl íkem na paži, zaoblený dolní 
lem, vzor dvoubarevné káro, lze 
prát na 40°

XS – S – M – L – XL – XXL

24 6 € 21,70/Kc 560,-

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

S – M – L – XL – XXL – 3XL

24 6 € 21,70/Kc 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/Kc 560,-

new

fall/w
inter

new

fall/w
inter

new

black/white

navy/red navy/red

white/navy

steel/black

camel/navy

red/navy

white/navy

steel/black

camel/navy

red/navy
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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/Kc 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/Kc 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,-/Kc 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,-/Kc 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,-/Kc 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,-/Kc 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,-/Kc 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,-/Kc 1845,-

new

white/royal

black/lime green

brown/stone

dark green/
orange

red/navy

carbon/red

royal/white

navy/turquoise
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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 So� shell
Winter So� shellhell
Winter So� shel
Winter So� shel
Winter So� shel
Winter So� shel

Winter So� shell
Winter So� shell
Zimní so�shell
Winter So� shel
Winter So� shel
Winter So� shel
Winter So� shel

Sommer So� shell
Summer So� shell
Sommer So� shell
Sommer So� shell
ommer So� she
ommer So� she
ommer So� she
ommer So� she

Sommer So� shell
Summer So� shell
Sommer So� shell
Sommer So� shell

letní so� shell
ommer So� she

mmer So� sheo� s
ommer So� she
ommer So� she
ommer So� she
ommer So� she

leichter Jackenstof 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstof 

leichter Jackenstof 
eichter Jackenstof
eichter Jackenstof
eichter Jackenstof
eichter Jackenstof

leichter Jackenstof 
Light Jacket Fabric
leichter Jackenstof 

leichter Jackenstof 
eichter Jackenstof
eichter Jackenstof
eichter Jackenstof
eichter Jackenstof

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,-/Kc 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/Kc 1295,-

Pracovní sot 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 
sot 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,-/Kc 1850,-

Pracovní sot 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 
sot 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,-/Kc 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 € 68,50/Kc 1755,-

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/Kc 1785,-

Pracovní sot 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 
sot 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,-/Kc 2465,-

Pracovní sot 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 
sot 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/Kc 2095,-

39

Sw
ea

ts
Sp

or
ts

 &
 

O
ut

do
or

Fl
ee

ce
Ja

ck
et

s 
&

 V
es

ts
Sh

ir
ts

, B
us

in
es

s 
&

 T
ro

us
er

s
C

ap
s 

&
 H

at
s

P
ol

os
T-

Sh
ir

ts
W

or
kw

ea
r 

&
 

Sa
fe

ty
U

nd
er

w
ea

r, 
B

ab
y 

&
 T

ow
el

s
B

ag
s,

 U
m

br
el

la
s

&
 A

cc
es

so
ri

es
Tr

ad
it

io
n



3030303 .3.3333939X X 
ReReReReR susuuuultltltlt WWWWororororo k-k-k-k-k-GuGuGuGuarardd | R3R339399XXX

3030.3.33.3448488484 XXXX XX
ReResusultlt WWork-k-k-k-GuGuarard d ||| R3R34484444 XX

303030000.3.3.3.3.34944949FFF 
Resulttttt WWWWWWoororrorkkkk--GuGGuG ard | R3R3R 499F

39399.013133344 
Prrremmier r rr r ||||| PRR13344

3939.0.01313555
PrPrrrPremmieier r | PRPR13135

399.0.01313666
PrPrememmieiei r r |  PRPPRPR133313666666

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

Pracovní boty Blackwatch
svrchní vrstva: nubuk kůže a mesh, mezipodešev: kompozitní,
podrážka: guma, špice: ocel
odolné proti skluzu/oleji, antistatické, zatahovací smyčka, re-
fl exní prvky, vyztužený polstrovaný jazyk a manžeta, oděruvr-
dorná špice, vysoká absorpce energie v oblasti paty, prodyšné,
voděodolné, splňují normu EN 20345: 2011 S3 SRC

40 – 41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 47

8 1 € 69,-/Kc 1775,-

Lehké pracovní tenisky
svrchní vrstva: polyuretan a odolná síťovina, mezipodešev:
kompozitní, podrážka: guma (EVA), špice: kompozitní z
polykarbonátu
polykarbonátová kompozitní špička, kompozitní mezipodešev pro
ochranu chodidla, lehký sportovní design, prodyšné, polstrovaný
jazyk, gumová podrážka (EVA), SRC protiskluzná podrážka, 
refl exní detaily, antistatické, podšívka ze síťoviny, žluto-černé 
tkaničky a náhradní sady v šedo-žluté a černo-šedé, průměrná
hmotnost páru: 1 kg, splňují normu EN 20345:2011 S1P SRC

41 – 42 – 43 – 44.5 – 46 – 47

8 1  € 62,-/Kc 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

36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42

8 1  € 60,-/Kc 1540,-

Denim zástěra „District“
350g/m², 100% denim bavlna s akrylovým potahem
předepraný vzhled, materiál odpuzující vodu, 100cm dlouhé
popruhy, nastavitelné šle s přezkami, kontrastní jeans štepo-
vání a detaily látky, našitá kapsa a poutko, lze prát na 60°,
šířka: 72cm, délka: 86cm

onesize

36 6 € 25,10/Kc 645,-

Denim zástěra „Division“
350g/m², 100% denim bavlna s akrylovým potahem
předepraný vzhled, materiál odpuzující vodu, 100cm dlouhé 
popruhy, nastavitelné šle s přezkami, kontrastní jeans štepo-
vání a detaily látky, našitá kapsa a poutko, lze prát na 60°,
šířka: 50cm, délka: 70cm

onesize

36 6  € 20,30/Kc 520,-

Denim zástěra „Division“
350g/m², 100% denim bavlna s akrylovým potahem
předepraný vzhled, materiál odpuzující vodu, 100cm dlouhé
popruhy z umělé kůže, nastavitelné šle s přezkami, kontrastní 
jeans štepování a detaily látky, našitá kapsa a poutko, lze prát
na 60°, šířka: 72cm, délka: 86cm

onesize

36 6  € 24,-/Kc 615,-

fall/w
inter

new

indigo denim

indigo/brown

black denim

black/tan

indigo denim

indigo/brown

black denim

black/silver black/grey pink/black

indigo denim

black denim
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25.1210 
SOL'S | Atoll 70

25.1209 
SOL'S | Atoll 50

25.1208 
SOL'S | Atoll 30

25.8903 
SOL'S | Island 30

25.9000 
SOL'S | Island 50

25.9001 
SOL'S | Island 70

71.0010 
Babybugz | BZ110

71.0033 
Babybugz | BZ33

71.0032 
Babybugz | BZ32

Bio Baumwolle
Organic Cotton
Bio-Baumwolle
Bio-Baumwolle

BaumwoB umwottt
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo
o-Baumwo

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

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,
velikost: 70x120cm

onesize

100 10  € 8,80/Kc 225,-

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

onesize

200 25 € 3,20/Kc 83,-

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/Kc 235,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování, velikost:
50x100cm

onesize

100 10  € 5,50/Kc 141,-

Ručník z mikrovlákna
190g/m², 90% mikrovlákno polyester, 10% polyamid
obšitý, pružné lemy, pružné poutko na srolování ručníku,
velikost: 30x50cm

onesize

300 25  € 2,10/Kc 54,-

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

onesize

50 10 € 7,55/Kc 194,-

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

onesize

20 10 € 14,60/Kc 375,-

71.0033 Babybugz | BZ33
Dětské tepláky
250g/m², 80% bavlna, 20% polyester, heather grey: 84%
bavlna, 16% polyester
Ležérní harémový střih, naznačená šňůrka v pase, široký a
měkký elastický žebrovaný pas, Tear-Of  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/Kc 300,-

71.0032 Babybugz | BZ32
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-Of  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/Kc 405,-

new
brand

new
brand

white black apple green fuchsia royal blue french navy

white

black

dark grey

rope

bottle green

lime

lemon

orange

red

royal blue

french navy

turquoise

black

heather grey 
gmelange

bubble gum pink

nautical navy

black

heather grey 
gmelange

bubble gum pink

nautical navy

black

natural

mocha

camoufl age 
green

fuchsia

cobalt blue
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03.7130 
Myrtle Beach | MB 7130

03.7128 
Myrtle Beach | MB 7128

03.6226 
Myrtle Beach | MB 6226

03.7300 
Myrtle Beach | MB 7300

03.7500 
Myrtle Beach | MB 7500

03.7551 
Myrtle Beach | MB 7551

03.7990 
Myrtle Beach | MB 7990

03.7104 
Myrtle Beach | MB 7104

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

Klasická pletená čepice s kontrastními
proužky
55g, 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice bez manžety

onesize

144 12 € 4,10/Kc 105,-

Dvoubarevná hrubě pletená čepice
91g, 100% polyakryl
velmi široká manžeta v kontrastní barvě,
měkká na dotek

onesize

100 10 € 8,60/Kc 220,-

Kšiltovka Dandy
78g, vně:70% polyester, 30% bavlna, podšív-
ka 100% bavlna
plochá kšiltovka se skrytými stehy na kšiltu,
krátký sportovní tvar, melírovaný vzor,bavlně-
né potítko, suchý zip

onesize

150 6 € 12,50/Kc 320,-

Zimní šátek-návlek
100% polyester
nákrčník z elastického, tvar zachovávajícího
jersey, refl exní proužky, teplá fl eece vložka

onesize

150 5 € 4,60/Kc 118,-

Pletená čepice
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice s ohrnovacím lemem

onesize

144 12 € 3,50/Kc 90,-

Pletená čepice Thinsulate™
70g/m², 100% polyakryl
dvojitě pletená teplá čepice, variabilní lem

onesize

144 12 € 6,50/Kc 167,-

Čepice
33g, 100% akryl
dlouhá čepice s okrajem, který se dá srolovat

onesize

200 10 € 6,50/Kc 167,-

Čepice
127g, 100% polyakryl,fl eece lem 100% 
polyester
barevná čepice s bambulí a lemem, měkká
pestrá efektní příze, 3D vzhled - design vlny,
vnitřní lem fl eece pro příjemné nošení

onesize

72 12 € 10,-/Kc 255,-

fall/w
inter

new
fall/w

inter
new

of  white/navy

black/burgundy

burgundy/black

navy/of  white

of  white/carbon

carbon/of  white

carbon/light 
g ygrey

light grey/
carbon dark grey/black light grey/black indigo/black

white/
carbon black/carbon grey melan-

gge/carbon
grey heather/

carbon

fern green/
carbon

bright yel-
low/carbon

bright oran-
gge/carbon

bright pink/
carbon

red/carbon bright blue/
carbon royal/carbon navy/carbon

of  white

black

dark grey 
gmelange

light grey

dark green

neon
yyellow

red

burgun-
ydy

royal

navy

black light grey dark olive light green

dark red rose light blue dark denim grey 
gmelange

black
gmelange

dark green
gmelange

navy 
gmelange

turquoise 
gmelange

white

smaragd

of  white

black

grey me-
lange

light grey

sand

chocolate

olive

dark green

lime green

bright 
yellow
bright 
green

yellow

orange

bright 
orange
bright 
pink

magenta

red

burgundy

dark purple

light 
blue

aqua

royal

petrol

navy

dark navy

mint
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03.7129 
Myrtle Beach | MB 7129

03.7308 
Myrtle Beach | MB 7308

03.7134 
Myrtle Beach | MB 7134

03.7131 
Myrtle Beach | MB 7131

03.7132 
Myrtle Beach | MB 7132

03.7309 
Myrtle Beach | MB 7309

03.7133 
Myrtle Beach | MB 7133

03.7127 
Myrtle Beach | MB 7127

Camoufl age Design
Camoufl age Design
design camoufl ag
Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design
Camoufl age Design

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

Elegantní pletená čepice s velmi velkou
bambulí
109g, vně: 100% polyakryl, umělá kožešina:
80% polyakryl, 20% polyester
pletená čepice s širokou manžetou, měkká 
na dotek

onesize

100 10 € 9,30/Kc 240,-

Elegantní šála
160g, 100% polyakryl
zakončena třásněmi, měkká na dotek

onesize

100 10 € 17,10/Kc 440,-

Čepice camoufl age
66g, 100% polyakryl
dvojitě pletená čepice, vzor camoufl age, bez
manžety

onesize

144 12 € 5,70/Kc 145,-

Ležérní čepice s kontrastním lemem z 
fl eece
49g, vně:100% polyester, podšívka: 100% 
polyester
elastický, stálý tvar udržující žerzej, uvnitř 
hřejivý fl eece

onesize

150 5 € 3,50/Kc 90,-

Pletená čepice s jemnými kontrastními
proužky
32g, 100% polyakryl
pletená čepice s rolovacím okrajem, jemné
kontrastní proužky, měkký dotek

onesize

200 20 € 6,70/Kc 170,-

Velmi dlouhá pletená šála s jemnými 
kontrastními p
222g, 100% polyakryl
pletená šála, zakončena dlouhými třásněmi,
jemné kontrastní proužky, měkká na dotek

onesize

40 4 € 3,50/Kc 90,-

Pletené rukavice s širokými manžetami
73g, 100% polyakryl
jemný úplet, měkký dotek, k dostání ve dvou
velikostech

S/M – L/XL

144 12 € 8,10/Kc 210,-

Fleece čepice
92% polyester, 8% elastan, uvnitř: 100%
bavlna
Vnější strana lehce počesaná, proužkový 
vzhled, kontrastní podšívka, kontrastní lem

onesize

100 10 € 7,30/Kc 190,-

fall/w
inter

new

fall/w
inter

new

fall/w
inter

new

fall/w
inter

new

black red royal black light 
g ygrey olive red royal navy olive brown graphite/light

g ygrey

black/carbon

grey heather/
carbon

fern green/
carbon

red/carbon

royal/carbon

navy/carbon

black/sand sand/black black/sand sand/black black sand

of  white/grey
heather

black/grey
heather

fern green/grey
heather

red/grey heather

pink/grey
heather

navy/grey 
heather
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33.0060 
Atlantis | Extreme

33.3030 
Atlantis | Brooklin

33.0061 
Atlantis | Flash

33.4050 
Atlantis | Scratch

33.0022 
Atlantis | Hotty

antistatické
antistatisch
antistatisch
antistatisch
ntistatisch
ntistatisch
ntistatisch

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

33.0060 
Atlantis | Extreme
Oboustranná čepice
95% bavlna, 5% elastan
oboustranná čepice v kontrastní 
barvě, delší střih

onesize

144 24 € 7,75/Kc 199,-

33.3030 
Atlantis | Brooklin
Dlouhá čepice
55g, 60% bavlna, 40% polyester
prodloužený tvar, rolovaný okraj

onesize

144 24 € 6,70/Kc 172,-

Elastická čepice
95% bavlna, 5% spandex
delší elastická čepice z lehkého materiálu

onesize

144 24 € 7,90/Kc 205,-

Pletená čepice, melír
70g, 100% antistatický polyacrylic
pletena, melír, lem žebrový úplet 2x2, antistatická úprava,
lehká měkká pletenina

onesize

144 24  € 10,20/Kc 260,-

Nákrčník
260g/m², 100% polyester fl eece
fl eecový nákrčník s nastavitelnou šňůrkou, lze nosit jako šálu 
nebo čepici

onesize

144 24  € 4,05/Kc 104,-

white/black

black/green

black/grey

grey/orange

yellow/black

fuchsia/grey

navy/grey

navy/yellow

turquoise/green

black dark grey grey camoufl age olive navy

white black green orange royal navy black/grey green/navy yellow/brown orange/grey navy/tur-
qquoise black grey olive red navy
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33.4070 
Atlantis | Fam

33.5000 
Atlantis | Creep

33.0007 
Atlantis | Wind

33.3070 
Atlantis | Wind Scarf

33.3090 
Atlantis | Vogue

neue längere Form
eue längere Formere For
eue länge
eue länge
eue längere Form
eue längere For
eue längere For
eue längere For

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

33.4070 
Atlantis | Fam
Kšiltovka s 6 panely
130g/m², 80% polyester, 20%
bavlna
Spodní strana kšiltu v kontrastní 
barvě, obšité průduchy, strukturova-
ný přední segment, předem ohnutý
kšilt, nálepka na kšiltu, zapínání na
přezku a obšité oko, 6 švů na kšiltu, 
bavlněné potítko

onesize

144 24 € 9,10/Kc 235,-

33.5000 
Atlantis | Creep
Kšiltovka s 6 panely
270g/m², 100% bavlna
Obšité průduchy, předem ohnutý
kšilt, nálepka na kšiltu, zapínání na
přezku a obšité oko, 8 švů na kšiltu, 
bavlněné potítko

onesize

144 24 € 9,10/Kc 235,-

Pletená čepice
68g, 100% akryl
pletená čepice s širokou manžetou

onesize

200 50  € 3,40/Kc 87,-

Pletená šála
100% akryl
žebrový úplet 1x1, rozměry: 160x25 cm

onesize

100 50  € 8,10/Kc 210,-

Pletená čepice s bambulí
100% polyester
hrubě pletená s širokým okrajem na ohrnutí, uvnitř fl eecový
pás, velká bambule

onesize

96 24  € 13,50/Kc 345,-

new

black grey natural beige

burgundy pink aquamarine navy

black dark grey light grey beige

olive sage pink navy

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 black grey stone green fuchsia turquoise navy
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46.4783 
Fare | 4783

46.5460 
Fare | 5460

02.0950 
James & Nicholson | JN 950

47.5710 
Halfar | 1805710

47.0780 
Halfar | 1800780

50.0407 
Westford Mill | W407

farbige Fiberglas-

schienen innencoloured Fibreglass 
farbige Fiberglas-
farbige Fiberglas-
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas
arbige Fiberglas

sklolaminát
chienen inne
chienen inne
Ribs inside
Ribs inside
hienen inne
hienen inne
hienen inne
hienen inne

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

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

onesize

24 1 € 18,70/Kc 480,-

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

onesize

24 1  € 15,-/Kc 385,-

Fleecová deka
240g/m², 100% polyester, mikrofl eece
multifunkční fl eecová deka, rozměry: 130x170 cm

onesize

20 1  € 12,40/Kc 320,-

Nákupní taška
plst
uvnitř organizér na zip, vkládací dno, rozměry: 26/44x40x14
cm

onesize

25 1 € 15,30/Kc 395,-

Sportovní batoh
420D nylon
hlavní kapsa s polstrováním na mp3 přehrávač, dvě přední 
kapsy na zip a přední síťovaná kapsa, ergonomicky tvarovaná 
záda a polstrované ramenní popruhy, rozměry: 30x41x14 cm

onesize

25 1  € 19,-/Kc 490,-

Jutová nákupní taška
100% laminovaná juta
bavlněné rukojeti, rukojeť délka: 55 cm, Velikost: 
42x33x19cm, objem: 21L

onesize

60 10  € 5,-/Kc 129,-

anthracite/white

anthracite/grey

anthracite/lime

anthracite/
yyellow

anthracite/petrol

anthracite/navy

anthracite/
gorange

anthracite/red

anthracite/
euroblue

white

black

grey

light grey

lime

light green

yellow

orange

red

magenta

purple

lilac

light blue

euroblue

navy

petrol

mint

of  white

black

dark grey

silver

brown

dark green

lime green

camel

orange

red

burgundy

royal

navy

turquoise

anthracite

black light grey apple green orange

red cyan navy

black/black

graphite grey/
g p g ygraphite grey

natural

natural/black

natural/lime 
ggreen

natural/
fuchsia

natural/surf 
blue

natural/bright 
red

natural/forest
ggreen

navy/navy
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50.0110 
W110Westford Mill | W110Westford Mill | W110

50.0101 
Westford Mill | W101

52.0042 
BagBase | BG42

51.X550 
Quadra | QX550

in 50 Farben 
n 50 Farbe
n 50 Farbe
k dostání v
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben
n 50 Farben

50 barvách
erhältlich 
erhältlich 
availableavailableerhältlich
erhältlich
erhältlich
erhältlich

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

50.0110 
Westford Mill | W110
Bavlněný gymsac
140g/m², 100% bavlna
šňůrka, velikost: 37x46cm, objem:
12l

onesize

150 25 € 3,10/Kc 80,-

50.0101 
Westford Mill | W101
Bavlněná taška
140g/m², 100% bavlna
bavlněná taška s uchem přes rame-
no, ucho dlouhé 67cm, objem: 10
litrů, rozměry: 38x42cm

onesize

250 25 € 2,05/Kc 52,-

52.0042 
BagBase | BG442
Ledvinka
600D polyester
Nastavitelný tkaný popruh,
přihrádka se zipem uvnitř, velká 
hlavní přihrádka se zipem, rozměry: 
38x12x8cm, objem: 2,5l

onesize

100 1 € 5,65/Kc 145,-

51.X550 
Quadra | QX550
Taška
600D/600D Rip-stop polyester
kombinace s voštinovým vzhledem
TearAway Label, lehká a odolná 
proti opotřebení, vodoodpudivá, 
ideální jako příruční zavazadlo na
cesty letadlem, refl exní detaily, pol-
strovaná hlavní přihrádka, izolovaná
„přihrádka mokro-sucho“ se zipem,
přední kapsa s mesh přihrádkami
uvnitř, polstrované dno, vyměnitelné
přívěsky na zip, může se nosit jako 
batoh nebo v ruce, polstrované ucho

onesize

15 1 € 51,-/Kc 1310,-

new
brand

new
brand

black/black

black

graphite 
g ygrey

light grey

natural

chocolate

olive green

bottle green

kelly green

lime green

pastel le-
mon/white

yellow

mustard

orange

bright red

classic red

burgundy

pastel pink/
white

classic pink/
white

fuchsia

purple

lavender/
white

pastel blue/
white

sapphire
blue

bright royal

french navy

emerald

surf blue

pastel mint/
white

white

black

graphite
g ygrey

light grey

chocolate

jjungle camo

lime green

orange

classic red

burgundy

true pink

fuchsia

bright royal

french navy black

white

black

graphite grey

pure grey

light grey

natural

chocolate

chestnut

olive green

bottle green

kelly green

kiwi

apple green

lime green

pastel lemon

lemon

yellow

sunfl ower

sand

mustard

caramel

orange rust

orange

coral

bright red

classic red

cranberry

burgundy

pastel pink

classic pink

true pink

raspberry pink

fuchsia

magenta

plum

purple

violet

lavender

pastel blue

sky blue

surf blue

cornfl ower blue

sapphire blue

airforce blue

bright royal

french navy

petrol

emerald

mint

pastel mint
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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

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Konfekční velikost FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Konfekční velikost DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

DÁMSKÉ KALHOTY KARIBAN, SOL'S

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
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.


